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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

 На основу члана 46.став 1., члана 48.став 1. 

и члана 56.став 1., и 6. Закона о локалним изборима 

(„Сл. гласник РС“ број: 129/07, 34/10-одлука УС, 

54/11),12/20, 16/20 аутент.тум.и 68/20), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној 28. септембра 

2020.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА О 

ДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ШИД, РАДИ ПОПУНЕ ПРАЖЊЕНИХ 

ОДБОРНИЧКИХ МЕСТА  

 

I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборницима   

Скупштине општине Шид, изабраним  на изборима 

одржаним  21.јуна 2020.године, ради попуне 

упражњених одборничких места  и то:  

 

1. ИЗБОРНA ЛИСТA АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

Редни 

број 
Име и презим 

Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште  

1. Јелена Тимарац  1978 радник Шид 

2. Бранислава  Покора 1984 

Дипломирани 

социјални  

радник 

Шид 

 

II 

 Мандати одборника почињу да теку  даном 

потврђивања мандата  у Скупштини  општине и 

трају до истека мандата  одборника  коjима  је 

престао мандат, односно до престанка мандата 

одборника сазива скупштине  конституисане 21.08 

2020.године  или у случају  истека времена на које 

су изабрани  због других разлога прописаних 

Законом о локалним изборима. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид “. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење Решења о 

потврђивању  мандата одборницима  Скупштине 

општине Шид садржан је у одредбама члана  

46.став 1., члана 48.став1. и члана 56.став 1., и 6. 

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ 

број: 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11,12/20, 16/20 

аутент.тум.и 68/20). 

 Одредбом члана 48. став 1. Закона о 

локалним изборима   прописано је да се  када 

одборнику престане мандат пре истека времена на 

које је изабран, мандат додељује  првом следећем 

кандидату  са исте изборне листе  коме није био 

додељен мандат одборника.  

 Одредбама члана 56. став 1.  Закона о 

локалним изборима  у ставу 1.регулисано је  да 

мандат одборника почиње да тече  даном 

потврђивања  мандата,  док је у ставу 6. истог 

члана наведено да када скупштина после 

конституисања одлучује о  потврђивању мандата 
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нових  одборника у гласању  поред одборника  

могу учествовати и кандидати којима су мандати 

додељени  у складу са чланом 48. овог закона и 

који имају уверење изборне комисије  јединице 

локалне самоуправе  да су изабрани.  

 Такође у члану 46. став 1.истог закона 

прецизирани су услови када одборнику престаје 

мандат пре истека времена на које је изабран. 

 Собзиром да су се стекли услови за 

потврђивање  мандата  за одборнике, ради попуне 

упражњених одборничких места, јер је претходно 

Одбор за административна и мандатско 

имунитетска питања донео Закључак којим је 

утврђена сагласност  података из уверења о избору 

за одборнике, са подацима Одлуке о додели 

мандата доднете од стране Изборне комисије 

општине Шид,  предложено је Скупштини 

општине да донесе Решење као у диспозитиву.  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

Против овог Решења може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-141 /II-20 

Датум: 28. септембра 2020. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дип.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40. и 

42. Пословника Скупштине општине Шид („Сл. 

лист општине Шид“, број: 7/20-пречишћен текст),  

Скупштина oпштине Шид, на седници одржаној 

дана 28.с ептембра 2020. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА  И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТСКО – 

ИМУНИТЕТСКА  ПИТАЊА  СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ШИД  

 

I 

 Мења се Решење  о  избору председника, 

заменика председника  и чланова Одбора за 

административна и мандатско – имунитетска  

питања  Скупштине општине Шид, број :011-126/II 

од 21.08.2020.године у глави I ставу 1. тачки 5.тако 

да се „Стеван Лазић за члана “ замењује са“ Обрад 

Ђукић, Железничка бб. из  Гибарца, за члана.“  

 

II 

Мандат именованог траје до истека мандата  овог 

радног тела. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.-3., члану 38, 39.,40. и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 
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странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-142 /II-20 

Датум: септембра 2020. године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40. и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“ број: 7/20-

пречишћен текст),  Скупштина oпштине Шид, на 

седници одржаној дана 28. септембра 2020. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

НОРМАТИВНА АКТА 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови   Одбора за  

нормативна акта: 

 

1. Предраг Симић из Адашеваца,  

2. Снежана Павлица из Шида,  

3. Катица Вијук  из Шида,  

4. Небојша Ковачевић  из Шида,  

5. Жељко Брестовачки, из Ердевика,  

6. Весна Јаковљевић, из Шида,  

7. Борислав Кулачанин из Шида,  

 

II 

ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора за  нормативна 

акта: 

 

1. Предраг Симић,  из Адашеваца, за 

председника;  

2. Вујадин Васић, из Шида, за заменика 

председника;  

3. Бојан Вучковић, из Батроваца, за члана; 

4. Теа Милић из Гибарца, за члана,  

5. Јован Матијевић, из Шида, за члана; 

6. Биљана Папданко из Шида, за члана; 

7. Драгана Сантрач, из Шида, за члана. 

 

III 

 Мандат  именованих    чланова  одбора  из 

главе  I  траје до истека мандата Скупштине. 

 

IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у „Службеном листу 

општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.- 3., члану 38, 39.,40. 

и 42 .став 3. Пословника Скупштине општине 

Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 
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председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-143/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40., и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број:7/20- 

пречишћен текст),  Скупштина oпштине Шид, на 

седници одржаној дана 28. септембра 2020. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ И РАЗРЕШЕЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА  ОДБОРА ЗА 

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

I 

ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора за буџет и 

финансије: 

 

1. Весна Лукић из Шида, Мичуринова 98, за 

председника; 

2. Тамара Станимировић из Шида, Насеље 

Jелице Станивуковић 17/19, за заменика 

председника ; 

3. Дејана Крсмановић из Шида, Насеље Исток 

28/3, за члана;  

4. Биљана Вујић из Шида, Вука Караџића 13, 

за члана; 

5. Јелена Тимарац, из Шида, Николе Влашког 

46, за члана; 

6. Слађана Зечевић из Шида, 6. Децембра 5, за 

члана; 

7. Драган Главашевић из Илинаца, Змај 

Јовина 3, за члана. 

 

II 

 РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови   Одбора за 

буџет и финансије: 

 

1. Бојан Бибић  из Шида, Саве Шумановића 

126, 

2. Радмила Медић  из Шида, Максима Горког 

3, 

3. Небојша Ковачевић из  Шида, Масарикова 

75/12, 

4. Горан Ковачевић из Шида, Арсенија 

Чарнојевића 30, 

5. Мирослав Смиљанић из Адашеваца, Бранка 

Радичевића 15, 
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6. Синиша Курбалија из Шида, Јелене 

Ћетковић 11, 

7. Ивица Кубик из Сота, Иве Лоле Рибара 1. 

 

III 

Мандат  именованих   чланова  одбора  из главе  I  

траје до истека мандата Скупштине. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.-3., члану 38, 39.,40. и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: Број: 011-144/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40., и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број:7/20- 

пречишћен текст),  Скупштина oпштине Шид, на 

седници одржаној дана  28. септембра 2020. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови   Одбора за 

образовање  и информисање: 
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1.     Милица Зец из Шида,  

2.     Jасмина Видовић из Бачинаца,  

3.     Сања Петровић из  Шида,  

4.     Александар Вучићевић из Шида,  

5.     Марија Башић из Шида. 

 

II 

 ИМЕНУЈУ СЕ чланови Одбора за 

образовање и информисање: 

 

1. Jасмина Мирић из Шида, за председника;  

2. Николина Бибић из Шида, за заменика 

председника;   

3. Милутин Бекић, из Шида, за члана;  

4. Зденко Лазор из Бикић Дола, за члана;  

5. Александра Клисурић, из Шида, за члана.     

 

III 

Мандат  именованих   чланова  одбора  из главе  I  

траје до истека мандата Скупштине. 

 

IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у „Службеном листу 

општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.- 3., члану 38, 39.,40. 

и 42 .став 3. Пословника Скупштине општине 

Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-145/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 



 

 

Број 27                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД        понедељак 28. септембар 2020. 

 

7 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40. и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“  број: 7/20-пречишћен 

текст),  Скупштина oпштине Шид, на седници 

одржаној дана 28. септембра 2020. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

КОМУНАЛНЕ И ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ 

ИНТЕРЕСА 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Одбора за комуналне 

и делатности од општег интереса: 

 

1.  Драган Савић, из Шида,  

2.  Александар Шумановић из Шида,  

3.  Мирјана Марковић из Шида,  

4.  Бојан Бибић из Шида,  

5.  Биљана Папданко из Шида. 

 

II 

ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора за комуналне и 

делатности од општег интереса: 

 

1. Јована Бакајлић из Вишњићева, 

председника; 

2. Милош Радека из Шида, за заменика 

председника; 

3. Катица Вијук,из Шида, за члана; 

4. Јелена Стефановић Башић из Шида, за 

чланa; 

5. Живко Дрековић из Моровића, за члана. 

 

III 

Мандат именованих чланова  одбора  из главе  I  

траје  до истека мандата Скупштине. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном листу општине  Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.- 3., члану 38, 39.,40.и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 
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одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-146/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40., и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“ број: 7/20-пречишћен 

текст),  Скупштина oпштине Шид, на седници 

одржаној дана 28. септембра 2020. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА  ОДБОРА ЗА 

КУЛТУРУ, СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови   Одбора за културу, 

спорт и омладину: 

1.  Бранко Новаковић, из Шида, 

2.  Горан Ковачевић  из Шида,  

3.  Радмила Медић из Шида,  

4.  Биљана Крч из Шида,  

5.  Емил Хрчек из Шида. 

 

II 

ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора за културу, спорт 

и омладину: 

1. Стеван Грбатинић из Адашеваца, за 

председника, 

2. Александар Чајић, из Шида, за заменика  

председника, 

3. Бранко Новаковић из Шида, за члана, 

4. Драган Мраовић из Шида, за члана, 

5. Предраг Гегић, из Шида, за члана. 

 

III 

Мандат  именованих чланова  одбора  из главе  I  

траје до истека мандата Скупштине. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.- 3., члану 38, 39.,40.и 

42 .став 3. Пословника Скупштине општине Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 
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На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-147/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40., и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број:7/20- 

пречишћен текст),  Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана 28. септембра 2020. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови   Одбора за 

планирање и иградњу: 

1.  Живко Дрековић, из Моровића,  

2.  Бранислав Милић из Шида,   

3.  Лазар Димитријевић из Шида,  

4.  Сретен Црњански  из Шида,  

5.  Слободан Грумић из Шида,. 

 

II 

ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора за планирање и 

изградњу: 

1. Радмила  Бобић из Кукујеваца, за 

председника; 

2. Сњежана Деветак, из Сота, за заменика 

председника; 

3. Биљана Вујић из Шида, за члана; 

4. Тамара Станимировић из Шида, за члана; 

5. Јован Ћирић, из Шида, за члана. 

 

III 

Мандат  именованих чланова  одбора из главе I 

траје до истека мандата Скупштине општине. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном листу општине  Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.- 3., члану 38, 39.,40. 

и 42 .став 3. Пословника Скупштине општине 

Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 
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одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-148/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40. и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 7/20-

пречишћен текст),  Скупштина oпштине Шид, на 

седници одржаној дана 28. септембра 2020. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови   Одбора зa 

пољопривреду и село: 

 

1.  Драган Радовановић из Вишњићева,  

2. Комлен Золотић из Ердевика,  

3. Радивој Јовановић из Јамене,  

4.     Павле Скленар из Ердевика,  

5.     Милош  Лујић из Вашице.  

 

II 

ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора за пољопривреду 

и село: 

 

1. Дејан Којић из Шида, за председника; 

2. Maрија Башић из Шида, за заменика 

председника:, 

3. Душан Стјеља из  Ердевика, за члана; 

4. Данијела Марковић, из Вашице, за члана; 

5. Срђан Кулачанин, из Вашице, за члана. 

 

III 

Мандат  именованих   чланова  одбора  из главе I  

траје до истека  мнадата Скупштине. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.-3., члану 38, 39.,40. и 

42 .став 3. Пословника Скупштине општине Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 
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већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-149/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40., и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“, број: 7/20-пречишћен 

текст),  Скупштина oпштине Шид, на седници 

одржаној дана 28. септембра 2020. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА  ОДБОРА ЗА 

ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Одбора за представке 

и жалбе: 

 

1.  Бранка Петровић из Кукујеваца,  

2.  Бојан Бибић из Шида,  

3.  Живко Дрековић из Моровића,  

4.  Бранислав Чубрило из Шида,  

5.  Васо Арсеновић из Шида. 

 

II 

ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора представке и 

жалбе: 

1. Стеван Лазић из Шида, за председника; 

2. Радивој Јовановић из Јамене, за заменика 

председника; 

3. Бранислав Милић из Шида, за члана; 

4. Ивица Кубик из Сота, за члана; 

5. Здравко Симић из Адашеваца, за члана.  

 

III 

Мандат  именованих   чланова  одбора  из главе  I 

траје до истека мандата Скупштине општине. 

 

IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у „Службеном листу 

општине Шид“. 
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О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.-3., члану 38, 39.,40. и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-150/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40., и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“, број:7/20- пречишћен 

текст),  Скупштина oпштине Шид, на седници 

одржаној дана 28. септембра 2020. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И МЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА  ОДБОРА ЗА 

ПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови   Одбора за привреду 

и заштиту животне средине: 

1. Зоран Видовић  из Беркасова,  

2. Сања Марић из Кукујеваца,   

3. Небојша Лемајић  из Шида,  

4. Синиша Миклош из  Шида,  

5. Ђорђе Стевановић из Шида. 

 

II 

 ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора за 

привреду и заштиту животне средине: 
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1. Бојан Бибић из Шида, за председника; 

2. Љиљана Кузмић из Шида, за  заменика 

председника; 

3. Драгана Марић из Кукујеваца, за члана;  

4. Милорад Видовић из Бачинаца, за члана; 

5. Невена Стевић из Шида, за члана. 

 

III 

Мандат  именованих   чланова  одбора  из главе  I  

траје до истека мандата Скупштине. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.-3., члану 38, 39.,40. и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-151/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40., и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“, број: 7/20-пречишћен 

текст),  Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 28. септембра 2020. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА  ОДБОРА ЗА 

САОБРАЋАЈ 

 

I 
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РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Одбора за саобраћај: 

1.  Радивој Јовановић из Јамене,  

2.  Предраг Симић из Адашеваца,   

3.  Драгица Стевановић из Шида,   

4.  Владимир Жарков из Беркасова,  

5.  Милош  Радека из Шида. 

 

II 

ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора за саобраћај: 

1. Maja Дејановић  из Бингуле, за 

председника; 

2. Ивица Болдиш, из Сота, за заменика 

председника; 

3. Драгица Стевановић, из Шида,  за члана;  

4. Слободан Бановић,  из Шида, за члана, 

5. Дејан Аврамов, из Шида, за члана. 

 

III 

Мандат именованих чланова одбора из главе I  

траје до истека  мандата Скупштине. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.-3., члану 38, 39.,40. и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено, као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38. предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-152/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40., и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“, број: 7/20- пречишћен 
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текст),  Скупштина oпштине Шид, на седници 

одржаној дана 28. септембра 2020. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О  РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА 

СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови   Одбора за 

социјалну политику: 

 

1   Биљана Жеравић из Шида, 

2.  Данијела Марковић из Вашице,  

3.  Слободан Кузмић из  Шида,   

4.  Горан Ковачевић  из Шида,  

5.  Биљана Сарап  из Шида. 

 

II 

 ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Одбора  за 

социјалну политику: 

1. Бранислава Покора из Шида, за 

председника; 

2. Драган Панић из Сота, за заменика 

председника; 

3. Мирко Хорњак, из Шида, за члана; 

4. Саша Смиљанић из Шида,  за члана; 

5. Наташа Кутларевић из  Шида, за члана. 

 

III 

Мандат  именованих   чланова  одбора  из главе  I  

траје до истека мандата Скупштине. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Службеном листу општине  Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.-3., члану 38, 39.,40. и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид. 

С тим у вези чланом 37. став 1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39. регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиција странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 

формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. о предложеној листи 

кандидата за свако стално радно тело одлучује се у 

целини, јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
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Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-153/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу члана 37. став 1.- 3., члана 38. ,39., 40., и 

42. став 3. Пословника Скупштине општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 7/20- 

пречишћен текст),  Скупштина oпштине Шид, на 

седници одржаној дана 28. септембра 2020. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И  ЧЛАНОВА  ОДБОРА ЗА 

ЗДРАВСТВО  

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ  СЕ  чланови   Одбора за 

здравство: 

1.  Катица Вијук из Шида, Петра Кочића 21, 

2.  Бојан Бибић из Шида, Саве Шумановића 126, 

3.  Бранислав Милић из Шида, Јозефа Марчока 17, 

4.  Марка Латас из  Шида, Мајке Јевросиме 28, 

5.  Стојаковић Љиљана  из Вашице, Вука Караџића 

10. 

 

II 

 ИМЕНУЈУ  СЕ чланови  Одбора за 

здравство: 

1. Бранислав Мауковић из Шида, Насеље 

Исток 15/14, за председника; 

2. Драгана Сантрач из Шида, Фрушкогорска 

17 за заменика председника; 

3. Вукица Крмек  из  Шида, Николе Тесле 58, 

за члана; 

4. Драгана Нешковић из Шида, Толстојева  

35, за члана; 

5. Никола Видић из Бачинаца, Железничка 

15., за члана 

  

III 

Мандат  именованих   чланова  одбора  из главе I  

траје до истека мандата Скупштине. 

 

IV 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у „Службеном листу 

општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ e 

 Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 37. став 1.- 3., члану 38, 39.,40. 

и 42 .став 3. Пословника Скупштине општине 

Шид. 

С тим у вези чланом 37. став1-3. прописано је  да 

Скупштина општине оснива  стална  или 

повремена  радна тела  за разматрање  питања из 

своје надлежности, да радна тела дају мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина 

разматрају и претресају питања из надлежности 

Скупштине, предлажу акте као и сагледавају 

извршење одлука, других прописа  и општих аката 

од стране председника општине и Општинског 

већа, у области за које је свако радно тело 

задужено,  као и да се стална радна  тела образују 

као одбори. 

Чланом 38.  предвиђено је да стална радна тела 

имају председника, заменика председника и  

чланове  и да се председници и заменици 

председника сталних радних тела, бирају из реда 

одборника, а чланови сталних радних тела из реда 

угледних грађана и стручњака за поједине области 

и одборника. 

Такође  члан 39.регулише да председника, 

заменика председника и чланове сталних радних 

тела предлажу политичке странке, коалиције 

странака, политичке организације и групе грађана 

које су освојиле одборничке мандате у Скупштини 

општине Шид, сразмерно броју освојених 

одборничких мандата у Скупштини општине Шид, 

као и да председник Скупштине у договору са 

председницима одборничких група и 

представницима политичких странака, коалиција 

странака, политичких организација и група грађана 

које немају услова за формирање одборничке групе 

по одредбама овог Пословника, утврђује листу 

кандидата за свако стално радно тело, након 

обављених консултација са председницима 

одборничких група и представницима политичких 

странака, коалиције странака, политичких 

организација и група грађана које немају услова за 
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формирање одборничке групе по одредбама овог 

Пословника. 

На основу члана 40. опредложеној листи кандидата 

за свако стално радно тело одлучује се у целини, 

јавним гласањем. 

 Радно тело је изабрано ако је за њега 

гласала већина присутних одборника, док је на 

основу члана 42. став 3. члан радног тела разрешен 

када за то гласа већина одборника присутних на 

седници Скупштине. 

 Имајући у виду да је у складу са 

споменутим одредбама Пословника спроведена 

потребна процедура за избор чланова горе 

наведеног сталног радног тела који се бирају на 

период до истека мандата Скупштине, стекли су се 

и услови за разрешење досадашњих чланова истог 

одбора, па је на основу свега изнетог донето 

Решење као у диспозитиву.   

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се поднети тужба  

Управном суду у Београду у  року од тридесет дана 

од дана пријема истог. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-154/II-20 

Датум: 28. септембар 2020. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 
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