
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 144. став 1. и члана 146. став 1. и 

2. Закона о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“ 18/2016), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

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

члана 41. став 1. тачка 47. Статута општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“ 1/19), председник 

Скупштине је дана 03.09.2019. године, донео: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Исправља се грешка у Одлуци број: 011-641/II-18 

од 20. децембра 2018. године тако што у члану 1. 

уместо ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине 

Шид, стамбени простор у Вишњићеву, у ул. 

Фрушкогорска бр.3 К.О. Вишњићево, КП бр. 3/3 

култура Земљиште под зградом, уписано у Лист 

непокретности бр. 1282, а који се састоји од 

станова и то: 

 

Стан (1) једнособан стан 39 м2 за износ од 

273.000,00 динара 

Стан (2) двособан стан 53,51 м2 за износ од 

374.570,00 динара. 

Стан (3) трособан стан 53,51 м2 за износ од 

374.570,00 динара, 

Стан (4) једнособан 39 м2 за износ од 273.000,00 

динара. 

 

треба да стоји ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине 

општине Шид, стамбени простор у Вишњићеву, у 

ул. Фрушкогорска бр. 3, кат. парц. бр. 3/3, ЛН бр. 

1282 К.О. Вишњићево, култура – Земљиште под 

зградом, а који се састоји од станова и то: 

 

Стан (1) једнособан стан 39,88 м
2
 за износ од 

273.000,00 динара, 

Стан (2) двособан стан 53,49 м
2
 за износ од 

374.570,00 динара, 

Стан (3) трособан стан 53,82 м
2
 за износ од 

374.570,00 динара, 

Стан (4) једнособан 39,84 м
2
 за износ од 273.000,00 

динара. 

 

I 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Закључка садржан је у 

члану 144. став 1. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“ 18/2016), члану 32. 

став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ 129/07, 83/14.-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18 ) и члану 41. став 1. тачка 47. 

Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

1/19). 

Одредбом члана 144. став 1. прописано је Орган 

увек може да исправи своје решење или његове 

оверене преписе и уклони грешке у именима или 

бројевима, писању или рачунању и друге 

очигледне нетачности.  

Надаље, чланом 146. став 1. истог Закона 

прописано је да  је закључак је управни акт којим 

орган управља поступком и који се доноси кад 

овим законом није одређено да се доноси решење, 

а ставом 2. да се закључак се доноси у усменом 

облику, а у писаном облику - кад странка то 

затражи или је то неопходно ради правилног 

вођења поступка. 

Такође, одредбом члана члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи Скупштина 

општине, у складу са законом обавља и друге 

послове утврђене Законом и Статутом. 

Приликом припреме материјала за седницу 

Скупштине општине учињена је очигледна 

техничка грешка у предлогу наведене Одлуке, тако 

што су унети погрешни подаци у члану 1., где се 

наводе подаци о површини станова, који је предмет 

отуђења. 

Како је горе наведена Одлука донета на основу 

Предлога који је садржао техничку грешку и 

донета на седници Скупштине одржаној дана 20. 

децембра 2018. године, с обзиром на законску 

могућност прописану чланом 144. став 1. и чланом 

146. став 1. и 2. Закона о општем управном 

поступку, решено је као у диспозитиву Закључка. 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-641/II-19 

Дана: 03.09.2019. године 

Ш И Д  

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

Година VII                                                                                                                                                                  Шид 

Број 27/2019                                                                                                           03. септембар 2019. година 
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 На основу члана 144. став 1. и члана 146. 

став 1. и 2. Закона о општем управном поступку 

(„Сл. гласник РС“ 18/2016), члана 32. став 1. тачка 

20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ 129/07,  83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

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

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

председник Скупштине је дана 03.09.2019. године, 

донео: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Исправља се грешка у Одлуци број: 011-87/II-19 од 

31. маја 2019. године тако што у члану 1. уместо 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Шид, 

стамбени простор у Вишњићеву, у ул. 

Фрушкогорска бр.3 К.О. Вишњићево, кат. парц. бр. 

3/3 култура Земљиште под зградом, уписано у 

Лист непокретности бр. 1282, а који се састоји од 

стана и то: 

 

Стан (2) – двособан стан 53,51 м
2
 за износ од 

299.656,00 динара 

 

треба да стоји ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине 

општине Шид, стамбени простор у Вишњићеву, 

кат. парц. бр. 3/3, ЛН бр. 1282 К.О. Вишњићево у 

ул. Фрушкогорска бр. 3, култура – Земљиште под 

зградом, јавна својина општине Шид, а који се 

састоји од стана и то: 

 

Стан (2) – двособан стан површине 53,49 м
2
 за 

износ од 299.656,00 динара. 

 

I 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење Закључка садржан је у 

члану 144. став 1. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“ 18/2016), члану 32. 

став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ 129/07,,  83/14-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18) и члану 41. став 1. тачка 47. 

Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

1/19). 

Одредбом члана 144. став 1. прописано је Орган 

увек може да исправи своје решење или његове 

оверене преписе и уклони грешке у именима или 

бројевима, писању или рачунању и друге 

очигледне нетачности. Надаље, чланом 146. став 1. 

истог Закона прописано је да  је закључак је 

управни акт којим орган управља поступком и који 

се доноси кад овим законом није одређено да се 

доноси решење, а ставом 2. да се закључак се 

доноси у усменом облику, а у писаном облику - кад 

странка то затражи или је то неопходно ради 

правилног вођења поступка. 

 

Такође, одредбом члана члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи Скупштина 

општине, у складу са законом обавља и друге 

послове утврђене Законом и Статутом. 

Приликом припреме материјала за седницу 

Скупштине општине учињена је очигледна 

техничка грешка у предлогу наведене Одлуке, тако 

што су унети погрешни подаци у члану 1., где се 

наводе подаци о површина стана, који је предмет 

отуђења. 

Како је горе наведена Одлука донета на основу 

Предлога који је садржао техничку грешку и 

донета на седници Скупштине одржаној дана 31. 

маја 2019. године, с обзиром на законску 

могућност прописану чланом 144. став 1. и чланом 

146. став 1. и 2. Закона о општем управном 

поступку, решено је као у диспозитиву Закључка. 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-87/II-19 

Дана: 03.09.2019. године 

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 


