
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 35. став 7. и члана 51б. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр.72/09,81/09, 64/10, - УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 

УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31,37/19), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 

47/18) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута општине 

Шид („Службени лист општине Шид“, бр. 1/19), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана  02.09.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ДОНОШЕЊУ  ИЗМЕНА  И ДОПУНА 

ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ШИДА  

 

Члан 1. 

Доносе се Измене и допуне Плана генералне 

регулације Шида, које се одштампане налазе у 

прилогу ове Одлуке и чине њен саставни део. 

Наручилац израде Изменa и допунa Плана 

генералне регулације Шида је општина Шид из 

Шида, ул. Карађорђева бр. 2, а обрађивач истих, 

Јавно предузеће „Завод за урбанизам“ из Шида, ул. 

Кнеза Милоша бр. 2/1. 

 

Члан 2. 

Изменама и допунама Плана генералне регулације 

Шида утврђују се правила уређења, правила 

грађења као и заштите простора обухваћених овим 

изменама и допунама.  

Подручје обухваћено Изменама и допунама Плана 

налази се у  блоку бр. 92 и блоку бр. 63 насеља 

Шид. 

У блоку бр. 92 обухваћене су катастарске парцеле 

бр. 5083/1, 5083/2, 5083/3, 5084/1, 5084/2 и 5084/3, 

укупне површине П = 38.623 м
2
. 

У блоку бр. 63 обухваћена је катастарска парцела 

бр. 1133/65 површине П = 4.662 м
2
.   

Укупна површина обухвата Плана износи  43.285 

м
2
 ( 4,33 hа ). 

 

Члан 3. 

Измене и допуне Плана генералне регулације 

Шида се састоје из текстуалног и графичког дела. 

Текстуални део се објављује у „Службеном листу 

општине Шид“. 

Измене и допуне Плана се у целости објављују у 

електронском облику и доступне су на интернет 

страници општине Шид, као органа надлежног за 

доношење планског документа. 

 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО: 

 

УВОД 

1. ОПШТИ ДЕО 

1.1 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

1.2 ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА КОЈИ 

СЕ МЕЊА (ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ШИДА) 

 

1.3 ОПИС ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ 

ПАРЦЕЛА 

1.4 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ТЕКСТУАЛНОМ 

ДЕЛУ ПЛАНА 

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО: 

 

0.1  ИЗВОД ИЗ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА - ПЛАН НАМЕНЕ 

ПОВРШИНА, ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈА, 

ЗЕЛЕНИЛА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА, Р 1: 5000 

1.1 ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА - ЛОКАЦИЈА 1  

Р 1:2000 

1.2 ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА - ЛОКАЦИЈА 2 

Р 1:2000 

2.1 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СА ПОДЕЛОМ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И 

Година VII                                                                                                                                                                  Шид 

Број 26/2019                                                                                                           02. септембра 2019. година 
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ОСТАЛО И УСЛОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПЛАНА – ЛОКАЦИЈА 1 Р 1:2000 

2.1 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СА ПОДЕЛМ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И 

ОСТАЛО И УСЛОВИМА ЗА СПОРОВОЂЕЊЕ 

ПЛАНА – ЛОКАЦИЈА 1 Р 1:2000 

3.1 ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПАРЦЕЛЕ 5083/3 

ЗА ПОТРЕБЕ РАЗДВАЈАЊА ПЛАНИРАНИХ 

НАМЕНА – ЛОКАЦИЈА 1 Р 1: 2000 

 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА: 

 

- ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ГЕНEРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИДА 

(„Службени лист општине Шид“, бр. 22/2019) 

- КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН ЗА 

КАТ. ПАРЦ. 5083/1, 5083/2, 5083/3, 5084/1, 5084/2 

и 5084/3,   

- КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ ПЛАН ЗА 

КАТ. ПАРЦ. 1133/65 

- УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 

ОРГАНА И НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 4. 

Саставни део ове Одлуке је Решење да није 

потребно приступити изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Измене и допуне 

Плана генералне регулације Шида. 

 

Члан 5. 

Измене и допуне Плана генералне регулације 

Шида се потписују, оверавају и архивирају у 

складу са Законом о планирању и изградњи. 

Измене и допуне Плана генералне регулације 

Шида израђене су у 5 (пет) примерака у аналогном 

и 5 (пет) примерака у дигиталном облику. 

По један примерак донетих, потписаних и 

оверених Измена и допуна Плана генералне 

регулације Шида у аналогном и дигиталном 

облику, чувају се у архиви Скупштине општине 

Шид. 

По три примерка донетих, потписаних и оверених 

Измена и допуна Плана генералне регулације 

Шида у аналогном и дигиталном облику, чувају се 

у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове Општинске управе 

општине Шид. 

 

По један примерак донетих, потписаних и 

оверених Измена и допуна Плана генералне 

регулације Шида у аналогном и дигиталном 

облику, чувају се у архиви обрађивача ЈП „Завод за 

урбанизам“ из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2/1. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

 

Број: 011-185/II-19 

Дана: 02.09.2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 29. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број: 72/2011, 88/2013, 

105/206 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, број: 16/2018), члана 41. став 1. тачка 34. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, број: 1/2019) и члана 2. став 1. и члана 17. 

Одлуке о прибављању, коришћењу управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 

02.09. 2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, 

СТАМБЕНО ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У 

ИЗГРАДЊИ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 

БРОЈ 2839, ЛН 6834, У К.О. ШИД ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, по 

тржишној вредности: 

стамбено-пословна зграда (ламела А и Б) 

спратности P0+P+3+Pk у изградњи, на грађ. 

парцели бр. 2839, ЛН 6834 К.О. Шид површине 

1061 м2, уписана у јавној својини 1/1 у корист 
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општине Шид у ул. Светог Саве бр. 61 по почетној 

процењеној тржишној вредности од 360.500,00 

еура, односно у динарској противвредности 

42.449.300,00 динара, према средњем курсу динара 

Народне банке Србије, 117,7512, на дан Извештаја 

о процени тржишне вредности непокретности од 

15.08.2019. године. 

 

Члан 2. 

Процену тржишне вредности извршио је „HIDRO 

BIRO SM“, ПРЕДУЗЕТНИК из Сремске 

Митровице, по лиценираном проценитељу, 

Радмили Адамовић Рауковић (број Решења 

Министарства финансија 401-00-5053/2018-16 од 

08.01.2019. године, којим се издаје лиценца 

именованом за вршење процене вредности 

непокретности регистарски број: 143),  која је 

саставила Извештај о процени тржишне вредности 

непокретности од 15.08.2019. године. 

 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке расписаће се 

оглас о јавној продаји непокретности из члана 1. 

исте. 

По спроведеном поступку јавне продаје, 

најповољнији понуђач ће са општином Шид 

закључити уговор о отуђењу непокретности. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-186/II-19 

Датум: 02.09.2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу  члана 60. став 1.  Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ 

бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.закон и 83/18) 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС" бр. 129/07 и 83/14 - др закон, 101/16 и 

47/18) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине 

Шид ("Службени лист општине Шид", бр. 1/19), 

Скупштина општине  Шид на седници одржаној 

дана   02.09.2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА ЗА ГРАДСКИ И 

ПРИГРАДСКИ  ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

Овом oдлуком одређују се аутобуска стајалишта на 

територији општине Шид, која могу да се користе 

у обављању линијског - градског и приградског 

превоза путника на територији  исте општине.  

 

Члан 2. 

Аутобуско стајалиште је изграђен простор ван 

коловоза или прописно обележена површина на 

коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради 

укрцавања и искрцавања путника и утовара и 

истовара пртљага.  

 

Члан 3. 

На територији општине Шид одређују се следећа 

аутобуска стајалишта: 

 

 

Редни 

број 
Назив стајалишта Локација стајалишта  

1. Шид - Виногради  
ул. Светог Саве бр. 142, Шид (један смер) 

ул. Светог Саве бр. 149, Шид (други смер) 

2. Шид - Светог Саве  
ул. Светог Саве бр. 64, Шид (један смер)  

ул. Светог Саве бр. 53, Шид (други смер) 

3. Шид - Николе Влашког ул. Николе Влашког бр. 8, Шид (један смер) 

4. Шид - Саве Шумановића ул. Саве Шумановића бр. 10, Шид (један смер) 

 5. Шид - Ђуре Јакшића  
ул. Ђуре Јакшића бр. 29, Шид (један смер) 

ул. Ђуре Јакшића бр. 28, Шид (други смер) 

6. Шид - Бранка Ерића  ул. Бранка Ерића бр. 2, Шид (један смер)  
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ул. Бранка Ерића бб, Шид (други смер) 

7. Шид - Вашариште 
ул. Цара Душана бб, Шид (један смер) 

ул. Цара Душана бр. 99; Шид (други смер) 

 8. Шид - Млинтест  
ул. Лазе Костића бр. 1, Шид (један смер) 

ул. Лазе Костића бр 2Б, Шид (други смер) 

 9. Шид - Н.Тесле Прво 
ул. Николе Тесле бр. 2, Шид (један смер)  

ул. Николе Тесле бр. 1, Шид (други смер) 

10. Шид - Н.Тесле Друго 
ул. Николе Тесле бр. 54, Шид (један смер) 

ул. Николе Тесле бр. 45, Шид (други смер)   

11. Шид - Партизан 
ул. Карађорђева бр. 90, Шид (један смер) 

ул. Карађорђева бр. 93, Шид (други смер) 

12. Шид - Ватрогасни дом 
ул. Цара Лазара бр. 10, Шид (један смер) 

ул. Цара Лазара бр. 21, Шид (други смер) 

13 Шид - Руски двор 
ул. Цара Лазара бр. 110, Шид (један смер)  

ул. Цара Лазара бр. 107, Шид (други смер) 

 14. Шид - ОШ ''Бранко Радичевић'' ул Петра Кочића бб, Шид (један смер) 

15 Шид - ОШ ''Сремски Фронт'' ул Мајке Јевросиме бр. 3, Шид (један смер) 

16. Шид - Вељка Пуновића 
ул. Вељка Пуновића бр. 38, Шид (један смер) 

ул. Вељка Пауновића бр. 3, Шид (други смер) 

17. Шид - Цара Душана 
ул. Цара Душана бр. 18, Шид (један смер) 

ул. Цара Душана бр. 23, Шид (други смер) 

18. Гибарац - Центар 
ул. Карађорђева бр. 2, Гибарац (један смер) 

ул. Карађорђева бр. 1, Гибарац (други смер)  

19. Бачинци - Центар 
ул. Војвођанска бр. 2, Бачинци (један смер) 

ул. Сремска бр. 2, Бачинци (други смер) 

20. Кукујевци - Центар 
ул. Цара Лазара бр. 1, Кукујевци (један смер) 

ул. Светог Саве бр. 3, Кукујевци (други смер) 

21. Ердевик - Центар 

ул. Краља Петра I бр. 1А,  Ердевик (један смер) 

ул. Краља Петра I бр. 3, Ердевик (други смер) 

ул. Пинкијева бр 3, Ердевик (за смер од насеља Кукујевци 

према насељу Љуба) 

ул. Пинкијева бб, Ердевик (за смер од насеља Љуба према 

насељу Кукујевци) 

22. Ердевик - Млин 
ул. Светог Саве бр. 52, Ердевик (један смер) 

ул. Светог Саве бр. 63, Ердевик (други смер) 

23. Ердевик - Мала Бингула 
ул. Краља Петра I бр. 78, Ердевик (један смер) 

ул. Краља Петра I бр. 77Б, Ердевик (други смер) 

24. Љуба - Центар 
ул. Фрушкогорска бб, Љуба, код  

ОШ ''Сава Шумановић'' (окретница) 

25. Бингула - Центар 
ул. Нушићева бр. 2, Бингула (један смер) 

ул. Пионирски парк бр. 2, Бингула (други смер) 

26. Беркасово - Табла 
ул. Шидска бр. 105, Беркасово (један смер) 

ул. Шидска бр. 84, Беркасово (други смер) 

27. Беркасово - Гладнош 
ул. Шидска бр. 49, Беркасово (један смер) 

ул. Шидска бр. 30, Беркасово (други смер) 

28. Беркасово - Млин 
ул. С. Добровољаца бр. 34, Беркасово (један смер) 

ул. С. Добровољаца бр. 25, Беркасово (други смер) 

29. Беркасово - Центар 
ул. Староградска бр. 12, Беркасово (један смер) 

ул. Староградска бр. 1, Беркасово (други смер) 

30. Бикић До - Центар  ул. Чапајева бр. 28, Бикић До (један смер) 
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ул. Чапајева бр. 27, Бикић До (други смер) 

31. Привина глава - Центар ул. ЈНА бб, Привина Глава (окретница) 

32. Сот - Центар 
ул. Маршала Тита бр. 1, Сот (један смер) 

ул. Маршала Тита бр. 2, Сот (други смер) 

33. Зараван  
Општински пут Зараван - Моловин после раскрснице  

са државним путем бр. 121 (у оба смера) 

34. Моловин - Центар ул. Фрушкогорка бр. 48, Моловин (окретница) 

35. Адашевци - Излаз Шид  
ул. Фрушкогорка бр. 157, Адашевци (један смер) 

ул. Фрушкогорска бр. 154Б, Адашевци (други смер) 

36. Адашевци - Фрушкогорска  
ул. Фрушкогорка бр. 79, Адашевци (један смер) 

ул. Фрушкогорска бр. 78, Адашевци (други смер) 

37. Адашевци - Центар  
ул. Бранка Радичевића бр. 4, Адашевци (један смер) 

ул. Фрушкогорска бр. 10, Адашевци (други смер) 

38. Адашевци - Бранко Радичевић  
ул. Бранка Радичевића бр. 130, Адашевци (један смер) 

ул. Бранка Радичевића бр. 113, Адашевци (други смер) 

39. Адашевци - Излаз Моровић 
ул. Бранка Радичевића бр. 216, Адашевци (један смер) 

ул. Бранка Радичевића бб, Адашевци (други смер) 

40. Аутопут - Раскрсница 
Државни пут IIA реда бр. 121 код Радне зоне бр. 8 Адашевци 

(у оба смера) 

41.  Моровић - Железничка станица 
ул. Шидска бб, Моровић (један смер) 

ул. Шидска бр. 44A, Моровић (други смер) 

 42. Моровић - Раскрсница Вишњићево 

ул. Шидска бб, Моровић (један смер) 

ул, Митровачка бб, Моровић (други смер) 

ул. Шидска бр. 1 (за смер од насеља Јамена према насељу 

Адашевци) 

ул. Митровачка бр. 6, Моровић (за смер од насеља Јамена 

према насељу Вишњићево) 

43. Моровић - Нови Мост 

Државни пут IIA реда бр. 121 пре ''Новог моста'' у Моровићу 

крећући се од насеља Јамена (у оба смера) 

ул. Босутска бр. 111 и бб, Моровић  

(за смерове од и према центру насеља Моровић) 

44. Моровић - Центар 
ул. Краља Петра I бр. 16 (један смер) 

ул. Краља Петра I бр. 11 (други смер) 

45. Моровић - Излаз Вишњићево  
ул. Митровачка бр. 64, Моровић (један смер) 

ул. Митровачка бр. 79, Моровић (други смер)  

46. Моровић - Излаз ''ВУ Моровић'' 
ул. Батровачка бр. 39, Моровић (један смер) 

ул. Батровачка бр. 40, Моровић (други смер)  

47. Моровић - Економија Код фарме ВУ Моровић (у оба смера) 

48. Моровић - Ловиште ''ВУ Моровић'' 
Код раскрснице за угоститељско-смештајни комплекс ВУ 

Моровић (у оба смера) 

49. Вишњићево - Излаз Моровић 
ул. Филипа Вишњића бб, Вишњићево (један смер) 

ул. Филипа Вишњића бр. 200, Вишњићево (други смер) 

50. Вишњићево - Чесма 
ул. Филипа Вишњића бр. 97, Вишњићево (један смер) 

ул. Филипа Вишњића бр. 104, Вишњићево (други смер) 

51. Вишњићево - Центар  
ул. Филипа Вишњића бр. 1, Вишњићево (један смер) 

ул. Фрушкогорска бр. 1, Вишњићево (други смер) 

52. Вишњићево - Излаз Босут 
ул. Фрушкогорска бр. 122, Вишњићево (један смер) 

ул. Фрушкогорска бр. 117, Вишњићево (други смер) 

53. Јамена - Центар  
ул. Кнеза Лазара бр. 24, Јамена (један смер) 

ул. Кнеза Лазара бб, Јамена (други смер) 
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54. Вашица - Излаз Шид  
ул. Војвођанска бр. 111, Вашица (један смер) 

ул. Војвођанска бр. 132, Вашица (други смер) 

55. Вашица - Центар  
ул. Војвођанска бб, Вашица (један смер) 

ул. Вука Караџића бр. 1, Вашица (други смер) 

56. Вашица - Раскрсница Илинци ул. Вука Караџића бб, Вашица (у оба смера) 

57. Илинци - Центар ул. Војвођанска бр. 1, Илинци (окретница) 

58. Батровци - Градина  
Општински пут Шид - Вашица - Батровци код археолошког 

налазишта ''Градина'' (у оба смера) 

59. Батровци - Центар  
ул. Матије Гупца бр. 1, Батровци (један смер) 

ул. Матије Гупца бб, Батровци (други смер) 

 

Члан 4. 

Аутобуска стајалишта одређена овом Одлук 

ом у насељу Шид могу да се користе у обављању 

градског и приградског превоза путника, док се 

аутобуска стајалишта одређена овом одлуком у 

осталим насељима и на јавним путевима могу 

користити у обављању приградског превоза. 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 

одредбе Одлуке о градским, приградским и 

међумесним стајалиштима на територији општине 

Шид (''Службени лист општина Срема'' бр. 10/96, 

5/98 и 13/01) које се односе на стајалишта која се 

користе у градском и приградском превозу 

путника, осим одредби које се односе на 

коришћење тих стајалишта у међумесном превозу. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Шид''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-189/II-19 

Дана: 02.09.2019. 

Шид  

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 

83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 

77. став 1.  Статута општине Шид („Сл.  лист 

општине Шид“, број: 1/19), а у вези члана 3. и  

члана 4. став 2., 4., 5. и 8. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ број: 21/16 113/17, 

113/17-др. закон и 95/18),  Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној дана  02.09.2019. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

У Одлуци о Општинској управи општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“ број: 7/17), у члану 17. 

додају се став  два и три и гласе: 

„Поједине послове у Општинској управи могу 

вршити и самостални извршиоци изван 

основних унутрашњих и ужих организационих 

јединица, ако то налаже природа посла и обим 

посла. 

Самостални извршиоци раде по упутствима и 

налозима начелника Општинске управе 

општине Шид и њему одговарају за рад.“ 

 

Члан 2. 

Иза члана 18. додаје се  нови члан 19. и гласи: 

„Предсеник општине посебном Одлуком оснива 

Службу буџетске инспекције, Службу интерне 

ревизије и Службу за енергетску ефикасност и 

енергентски менаџмент, које обављају послове  

предвиђене законским прописима на основу 

којих су основане.. 

На права, обавезе и одговорности запослених у 

службама из става 1. овог члана, примењују се 

прописи којима се уређују радни односи 

запослених у Општинској управи.“ 

 

Члан 3. 

Иза новог члана 19. додаје се нови члан 20. који 

гласи: 

„За извршавање задатака који захтевају учешће 

запослених из различитих служби, а који не 
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могу бити извршени у оквиру редовних послова 

запослених, може се образовати Комисија. 

Комисију образује начелник Општинске управе 

општине Шид, актом којим одређује њен 

састав, задатке и рок за извршење задатака, по 

потреби начин растерећења чланова Комисије 

од редовних послова и начин плаћања њиховог 

додатног ангажовања на тим задацима под 

условом да за то постоје законски услови и 

обезбеђена финансијска средства.“ 

 

Члан 4. 

Иза новог члана 20. додаје се нови члан 21. и гласи: 

 

„Ради давања стручне помоћи у најсложенијим 

пројектним пословима Општинске управе, 

председник општине  може да образује посебну 

Радну групу, у коју именује стручњаке из 

области за коју је образована. 

Посебном  радном  групом  руководи 

председник Радне групе, а координира 

начелник Општинске управе. 

Актом о образовању посебне Радне групе 

одређује се њен састав, задаци, време на које се 

образује, начин рада, средства за рад и друго.“ 

 

Члан 5. 

Досадашњи члан 19. до 64. постају члан 22. до 67. 

 

Члан 6. 

У досадашњем члану 19. који постаје члан 22.   у 

ставу 1. мења се алинеја 6. и гласи: 

„врши послове везане за стицање статуса 

енергетски угроженог купца, студентског 

стандарда и физичке културе.“ 

 

Члан 7. 

У досадашњем члану 20. који постаје члан 23. у 

ставу 1. бршу се алинеје од 13. до  18. 

У истом ставу досадашња алинеја 19. која постаје 

алинеја 13. мења се и гласи: 

„- врши координацију пољочуварских 

послова, као и других послова у вези са 

заштитом и унапређењем пољопривредног 

земљишта.“ 

 

У наведеном ставу мења се досадашња алинеја 26. 

која постаје алинеја 20. и гласи: 

„- прати јавна предузећа (послови контроле 

цена услуга, исплате зарада, праћење 

реализације програма пословања и посебних 

програма субвенција и тромесечног 

извештавања надлежних министарстава.“ 

 

Досадашња алинеја 27.  која постаје алинеја 21. 

мења се и гласи: 

 

“- врши послове израде правних и других 

аката везаних за јавне набавке, припрему 

Плана набавке, учествује у изради конкурсне 

документације, пружа стручну и 

административну помоћ Комисији за јавне 

набавке код директних и индиректних 

корисника буџета.“ 

 

Члан 8. 

У досадашњем члану 23. који постаје члан 26. у  

ставу 1.  алинеја   16. мења се и гласи: 

„- обавља послове везане за изградњу, 

одржавање и коришћење улица, 

некатегорисаних и локалних путева и других 

јавних објеката од значаја за општину и послове 

везане за одржавање саобраћајних површина у 

зимским условима.“ 

 

У истом ставу алинеја 19. мења се и гласи: 

„- спроводи поступак уписа права јавне 

својине општине у евиденцију  непокретности  и 

правима на њима (попис и упис имовине), и 

вођење евиденције о непокретностима у јавној 

својини општине (евидентирање, припрема 

нацрта аката о прибављању и располагању 

непокретностима у јавној својини), обавља 

послове који се односе на заштиту, очување, 

управљање и коришћење непокретностима у 

јавној својини општине, промет земљишта и 

зграда, продају станова и грађевинског 

земљишта и прати остваривање Програма 

уређења грађевинског земљишта, стамбене 

изградње и одржавања стамбених зграда и 

врши послове државне управе у наведеним 

областима које Република повери општини. 

 

У наведеном ставу алинеја 25. мења се и гласи: 

 

„- спроводи прописе који се односе на 

заштиту животне средине осим послова надзора 

у овој области: одлучује о потреби израде 

стратешке процене утицаја планских 

докумената на животну средину, процени 

утицаја пројеката на животну средину, издаваје 

дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење 
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и одлагање инертног и  неопасног отпада, 

обавља послове заштите природе и природних 

добара, заштите од буке и вибрација, заштите од 

јонизујећег зрачења, заштите од опасних 

материја на подручју општине, заштите тла и 

земљишта, вода и управљања отпадом.  

  

У истом ставу алинеја 27. мења се и гласи: 

 

„- прати доношење планова и програма 

комуналних предузећа на територији општине и 

њихову реализацију у делу надлежности овог 

Одељења.“ 

 

У наведеном члану иза алинеје 27. додају се нове 

алинеје  од 28. до 38. и гласе: 

 

„- припрема међународне пројекате у 

којима учествује општина Шид, прати 

доступности фондова страних донатора, 

мониторинг пројектних активности општине, 

припрема извештаје о реализацији 

међународних пројеката општине; 

2 прати расписивања конкурса везаних за 

доделу средстава од стране републичких и 

покрајинских органа и фондова везаних за 

развој привреде и локалне самоуправе;  

3 припрема пројектну документацију за 

учествовање на конкурсима и сарађује са 

јавним предузећима и установама у циљу 

заједничког учествовања на истим; 

4 учествује у разговорима са страним и 

домаћим субјектима заинтересованим за 

улагање у развој општине;  

5 планира  развој и организацију програма и 

пројеката међународне сарадње;  

6 координира израду пројектних предлога и 

развијање циља, очекиваних резултата, 

утицаја и других питања везаних за 

пројектни предлог; развој модела 

мониторинга, евалуација и дугорочних 

одрживости пројекта;  

7 планира буџет пројекта; припрема 

неопходну документацију и обављања све 

стручне послове за потребе пројекта;  

8 припрема Програм развоја општине, 

обавља одређене послове из статистике и 

редовно ажурира Информатора о раду 

Општинске управе и других органа 

општине; 

9 у обављању послова из области привреде 

посебно прати област приватног 

предузетништва, саобраћаја (припрема и 

израђује акта о обезбеђењу посебних услова 

за бављење ауто-такси превозом, издаје 

дозволе о обављању ауто-такси превоза, 

води  регистар линијског превоза и 

поверавања обављања линијског и 

ванлинијског превоза путника, доноси 

решења о одређивању аутобуских 

стајалишта), туризма и угоститељства 

(разврстава објекте и води регистар 

објеката за бављење туризмом и услова 

издавања одобрења и води евиденцију о 

обављању угоститељске делатности у 

покретним објектима и ван угоститељског 

објекта), занатства и других привредних 

делатности и врши управне, стручне и 

аналитичке послове у непосредном 

спровођењу закона и других прописа чије 

је спровођење поверено општини у 

наведеним областима, у случају да неки 

послови нису дати у надлежност другој 

организационој јединици у Општинској 

управи. 

10 врши послове који се односе на друштвени 

положај омладине и организација које 

окупљају омладину, као и послове у вези са 

друштвеном бригом о младима. 

11 врши управне и стручне послове из 

области привреде, даје пројекције будућих 

кретања и учествује у изради стратегије 

укупног привредног развоја општине, 

врши стручне, административне, техничке 

и друге послове на вођењу, координирању 

и сервисирању послова из облсти локалног 

економског развоја, обавља послове 

маркетинга и промоције локалног 

економског развоја кроз јавне наступе 

општине на сајмовима и другим 

манифестацијама. 

 

Члан 9. 

У досадашњем члану 24. који постаје члан 27. у 

ставу 1. алинеја 5. мења се и гласи: 

„- врши послове управљања кадровима-

људским ресурсима и то: планирање (израда 

нацрта кадровског плана попуне радних места 

за сваку годину), селекцију и пријем нових 

радника (на основу јасних и јавно објављених 

критеријума у јавним огласима), обуку (почетну 



 

 

Број 26                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД       понедељак 02. септембар  2019. 

 

9 

 

и у току трајања радног односа на основу 

осмишљеног плана), израђује нацрте посебног 

програма стручног усавршавања, води уредне 

кадровске евиденције, радне односе (израђује 

Одлуке о унапређењима, премештајима, 

зарадама, дисциплинским мерама, правима и 

обавезама из радног односа изабраних и 

постављених лица и запослених у Општинској 

управи), као и друге послове управљања 

кадровима-људским ресурсима, у Општинској 

управи и органима општине.“ 

 

У истом ставу мења се алинеја 6. и гласи: 

„- обавља послове везане за социјалну 

заштиту запослених, безбедност и здравље на 

раду, обезбеђује употребу грба и заставе 

Републике Србије, АП Војводине и општине 

Шид у складу са Законом, примену прописа о 

канцеларијском пословању, родној 

равноправности и заштити националних 

мањина, обавља послове у складу са Законом о 

агенцији за борбу против корупције, стара се о 

одржвању информационог система и изради 

потребних програма и води рачуна о 

исправности рада рачунара, штампача, скенера 

и сличних уређаја за потребе Општинске 

управе.“ 

 

Члан 10. 

У досадашњем члану 26.који постаје члан 29. у 

ставу 1. алинеја 8. мења се и гласи: 

„- чува изворна документа о раду 

Скупштине, Општинског већа и председника 

општине, води евиденцију о одржаним 

седницама органа, избору, именовањима и 

постављењима у органе, комисије и радна тела 

истих и врши послове припреме за објављивање 

аката у „Службеном листу општине Шид.“ 

 

Члан 11. 

У досадашњем члану 27. који постаје члан 30. у 

ставу 1. додају се нове алинеје  од 1. до 3. и гласе: 

„- изрђује План одбране општине и 

усклађује га са  Планом одбране Републике    

Србије и обавља све друге послове везане за 

припрему одбране и планирање одбране 

општине  у складу са Законом;  

12 припрема нацрте аката које усваја 

надлежни орган из области цивилне 

заштите на територији општине Шид у 

складу са јединственим системом заштите 

и спасавања, прати и усклађује планове и 

програме  заштите и спасавања општине са 

планским документима Републике Србије, 

припрема нацрте докумената Процене 

угрожености и Плана заштите и спасавања 

у ванредним ситуацијама за територију 

општине, обавља стручне, оперативне, 

планске и организационе послове заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама за 

територију општине (израђује опште и 

оперативне планове од поплаве и леда, 

предузима мере у случају елементарних и 

других непогода и ствара услове за 

отклањање последица истих), сарађује са 

Општинским штабом за ванредне 

ситуације у складу са прописима којима се 

уређује поступање у ванредним 

ситуацијама и обавља и друге послове у 

складу са Законом; 

13 води регистар поклона који добијају 

функционери и запослени и обавља друге 

сродне послове у складу са Законом о 

агенцији за борбу против корупције.“ 

 

Члан 12. 

Иза  досадашњег члана 64. који постаје члан 67. 

додаје се нови члан 68. и гласи: 

„Након спроведених избора за одборнике 

Скупштине општине Шид који ће се одржати у 

2020. години, председник општине ће имати 

највише два помоћника чији су послови, статус 

и ограничења  предвиђена овом Одлуком.“ 

 

Члан 13. 

Досадашњи члан 65. постаје члан 69. 

 

Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-190/II-19 

Дана: 02.09. 2019. 

Шид  

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи («Сл. гласник РС» број 72/09, 81/09, 
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24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 

98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19-др. закон), члана 32. став 1. тачка 6.  Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закон и 47/18) и 

члана 41. став 1. тачка 7. Статута  општине Шид  

(«Сл. лист општине Шид » број:  1/19). Скупштина 

општине Шид на седници одржаној  02.09.2019. 

године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

У Одуци о образовању и именовању Комисије за 

планове општине Шид, („Сл. лист општине Шид“ 

број: 20/19), члан 2. мења се и гласи: 

„ Комисија обавља стручне послове у поступку 

израде и спровођења планских докумената из 

надлежности ове јединице локалне самоуправе, 

обавља стручну контролу планских докумената 

из надлежности општине Шид и обавља послове 

јавног увида у плански документ из 

надлежности исте јединице локалне самоуправе. 

Комисија ради према одредбама Закона, 

односно у складу са прописом којим се уређује 

стручна контрола, рани јавни увид и јавни увид 

у плански документ. 

Комисија подноси Скупштини општине 

Годишњи извештај о свом раду.“ 

 

Члан 2.  

У члану 9. став 3. се брише. 

 

Члан 3.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Шид".  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-191/II-19 

Дана: 02.09.2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу одредбе члана 32.  тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18), 

члана 41.став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

(«Сл. лист општине Шид» 1/19) а у вези члана 63.  

Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» 

број 15/16) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  02.09.2019. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О  

РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА“ЗАВОД 

ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД  

 

I 

УСВАЈА СЕ квартални  Извештај о реализацији 

годишњег програма  пословања  Јавног   

предузећа“Завод за урбанизам“Шид  за период 

01.01.2019-31.03. 2019. године . 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-192/II-19 

Датум: 02.09.2019.  

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир  Ранисављевић 

 

 

На основу одредбе члана 32.  тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18), 

члана 41.став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

(«Сл. лист општине Шид» 1/19) а у вези члана 63.  

Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» 

број 15/16) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  02.08.2019. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА О  

РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ЗАВОД 

ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД  

 

I 

УСВАЈА СЕ квартални  Извештај о реализацији 

годишњег програма  пословања  Јавног   
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предузећа“Завод за урбанизам“Шид  за период 

01.01.2019-30.06. 2019. године . 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-193/II-19 

Датум:  02.09.2019. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир  Ранисављевић 

 

 

На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. 

тачка 2.Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Сл. гласник РС“ број: 88/17, 27/18-

др.закони и 10/19), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи ( ,,Сл. гласник РС“ 

број: 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 

47/18) и члана 41. став 1. тачка 48. Статута 

општине Шид (,,Сл. лист општинe Шид”, број: 

1/19), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 02.09.2019.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ “НИКОЛА ТЕСЛА„ 

ШИД 

 

МЕЊА СЕ Решење о именовању чланова  

Школског одбора Средње техничке   школе 

“Никола Тесла  ” Шид   ( „Сл. лист општине Шид“ 

број: 5/17, 17/17 и 25/19 ) године, на следећи начин: 

- у  глави  III из реда локалне самоупрве, у  

ставу 1. тачки 3. тако да се: 

„Драгана Мрваљевић из Шида, ул. Цанкарева бр. 

4.“  замењује са: “Јелена Башић-Стефановић  из 

Шида, ул. Јанка Веселиновића број:  33“. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-194/II-19 

Дана: 02.09.2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

Издавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове, 

Карађорђева бр. 2 Шид. 

Уредник Бојана Мравик, начелница Општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544 

www.sid.rs 


