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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 6. Закона о буџетском систему 

(“Службени гласник РС”, број 54/09, 

73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 

108/13,142/14, 68/15, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 

и 72/19), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 

и 47/18), члана 24. и 40.став 1. тачка 2. Статута општине 

Шид („Сл. лист општине Шид“ број:1/19) и Одлуке о 

буџету општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:22/19), Скупштина општине Шид на седници 

одржаној дана  25. октобра 2019. године,  донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I  ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

У Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету 

општине Шид за 2019. годину („Сл.лист општина 

Срема“ бр. 22/2019) у члану 1. став 2. износ од 

„1.400.789.000,00 динара“ замењује се износом од 

„1.413.539.000,00 динара“; 

 

Члан 2. 
 У члану 2 мења се износ од "1.377.789.000,00  динара" 

износом од "1.390.539.000,00 динара ". 

 

Члан 3. 

Члан 4. мења се и гласи:  

Приходи и примања и расходи и издаци буџета општине 

Шид утврђени су у следећим  

износима и то: 

РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА Економска класификација Укупно 

Укупни приходи и примања остварени 

по основу продаје нефинансијске 

имовине 7 + 8 1,368,289,000.00 

Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 4 + 5 1,405,539,000.00 

Буџетски дефицит (7+8) - (4+5) -37,250,000.00 

Издаци за отплату главнице     

Издаци за набавку финансијске имовине 62 0 

Укупан фискални дефицит  ((7+8) - (4+5)) - 62 -37,250,000.00 

 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

Примања од задуживања 91 45,250,000.00 

Примања од продаје финансијске 

имовине 92 0 
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Издаци за отплату главнице дуга 61 8,000,000.00 

Издаци за набавку нефинансијске 

имовине (домаћих хартија од вредности) 6211 0 

Нето финансирање (91+92) - (61+6211) 37,250,000.00 

Укупан фискални дефицит плус нето 

финансирање 

(((7+8) - (4+5)) - 62) + 

((91+92)-(6211+61)) 0.00 

 

Члан 4. 

Члан 5. мења се у делу табеле: 

1.  колона 1 - ред 4 почев од заглавља; економска 

класификација: 711120; колона 2 

 назив конта – Порез на приходе од самосталних 

делатности ; колона 3– укупна буџетска средства износ 

од 30.000.000,00 замењује се износом од 34.300.000,00; 

колона 5-укупно сви извори финансирања износ од 

30.000.000,00 замењује се износом од 34.300.000,00. 

2. колона 1  Ред 37 почев од заглавља– колона 2 

економска класификација 741520–  

колона 2  назив конта Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта колона 3– укупна буџетска 

средства износ од 25.000.000,00 замењује се износом од 

28.000.000,00; колона 5-укупно сви извори финансирања 

износ од 25.000.000,00 замењује се износом од 

28.000.000,00. 

3. колона 1  после реда 38 почев од заглавља 

додаје се нови ред 39 и то– у колону 2 

 додаје се нова економска класификација 741590–  назив 

конта Накнада за коришћење дрвета- у колону 3– 

укупна буџетска средства додаје се износ од 

5.450.000,00; у колону 5-укупно сви извори 

финансирања додаје се износ од 5.450.000,00. 

4. колона 1  ред 70 (7+8+9) почев од заглавља 

постаје ред 71 – колона 2 текући 

приходи и примања; колона 3– укупна буџетска 

средства износ од 1.385.409.000,00 замењује се износом 

од 1.398.159.000,00 ; у колони 4-планиран износ од 

15.380.000,00 остаје непромењен; у колони 5-укупно сви 

извори финансирања износ од 1.400.789.000,00 замењује 

се износом од 1.413.539.000,00. 

 

Члан 5. 

Члан 6. мења се у делу табеле: колона 1 - ред 4 почев од 

заглавља - економска класификација: 414; колона 2 

врсте прихода и примања – Социјална давања 

запосленима; колона 3–буџетска средства  износ од 

4.666.000,000 замењује се износом од 5.816.000,00; 

колона 4 - остали извори 04 - износ од 151.000,00 остаје 

непромењен; колона 5-укупна средства 2019.година 

износ од 4.817.000,00 замењује се износом од 

5.967.000,00.  

Члан 6. мења се у делу табеле: колона 1 - ред 10 почев 

од заглавља - економска класификација: 424; колона 2 

врсте прихода и примања – специјализоване услуге; 

колона 3–буџетска средства  износ од 216.199.000,000 

замењује се износом од 216.799.000,00; колона 4 - 

остали извори 04 - износ од 1.220,00 остаје непромењен; 

колона 5-укупна средства 2019.година износ од 

217.419.000,00 замењује се износом од 218.019.000,00. 

Члан 6. мења се у делу табеле: колона 1 - ред 12 почев 

од заглавља - економска класификација: 426; колона 2 

врсте прихода и примања – материјал; колона 3–

буџетска средства  износ од 57.357.000,000 замењује се 

износом од 57.957.000,00; колона 4 - остали извори 04 - 

износ од 3.805,00 остаје непромењен; колона 5-укупна 

средства 2019.година износ од 61.162.000,00 замењује се 

износом од 61.762.000,00. 

- колона 1 ред 16 почев од заглавља економска 

класификација: 454; колона 2 врсте прихода и примања 

– Субвеницје приватним предузећима; колона 3–

буџетска средства износ од 15.650.000,00 замењује се 

износом од 16.750.000,00; колона 5-укупна средства 

2019.година износ од 15.650.000,00 замењује се износом 

од 16.750.000,00.  

- колона 1 ред 18 почев од заглавља економска 

класификација: 463; колона 2 врсте прихода и примања 

– Текући и капитални трансфери осталим нивоима 

власти; колона 3–буџетска средства износ од 

104.291.000,00 замењује се износом од 111.591.000,00; 

колона 5-укупна средства 2019.година износ од 

104.291.000,00 замењује се износом од 111.591.000,00. 

- колона 1 ред 27 почев од заглавља економска 

класификација: 511; колона 2 врсте прихода и примања 

– Зграде и грађевински објекти; колона 3–буџетска 

средства износ од 215,498,000.00 замењује се износом 

од 217.498.000,00; колона 5-укупна средства 

2019.година износ од 215,498,000.00 замењује се 

износом од 217.498.000,00. 

- колона 1 ред 34 почев од заглавља УКУПНО; 

колона 3–буџетска средства износ од 1.385.409.000,00 

замењује се износом од 1.398.159.000,00 ; колона 4-

остали извори остаје непромењен 15.380.000,00; колона 

5 укупна средства 2019.година износ од 1.400.789.000,00 

замењује се износом од 1.413.539.000,00. 

 

Члан 6. 

Члан 7 мења се у делу табеле:- колона 1 функционална 

класификација ред 7 почев од заглавља "620"; колона 2 

опис – Развој заједнице; колона 3–планирана средства  

износ од 100,868,000.00 замењује се износом од 

103.468.000,00. 

:- колона 1 функционална класификација ред 7 почев од 

заглавља "630"; колона 2 опис – Развој заједнице; 
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колона 3–планирана средства  износ од 71,500,000.00 

замењује се износом од 72.100.000,00. 

:- колона 1 функционална класификација ред 14 почев 

од заглавља "451"; колона 2 опис – Друмски саобраћај; 

колона 3–планирана средства  износ од 136,500,000.00 

замењује се износом од 137.600.000,00. 

:- колона 1 функционална класификација ред 15 почев 

од заглавља "912"; колона 2 опис – Основно образовање; 

колона 3–планирана средства  износ од 70,800,000.00 

замењује се износом од 73.900.000,00. 

:- колона 1 функционална класификација ред 16 почев 

од заглавља "920"; колона 2 опис – Средње образовање; 

колона 3–планирана средства  износ од 15,500,000.00 

замењује се износом од 19.700.000,00. 

:- колона 1 функционална класификација ред 30 почев 

од заглавља "911"; колона 2 опис – Предшколско 

образовање; колона 3–планирана средства  износ од 

177,465,000.00 замењује се износом од 178.615.000,00. 

:- колона 2 -ред 31 почев од заглавља - Опис 

"УКУПНО"; колона 3–планирана средства  износ од 

1.400.789.000,00 замењује се износом од 

1.413.539.000,00. 

 

Члан 7. 
Члан 8. мења се у делу табеле Расходи и издаци буџета 

по програмској класификацији: 

-  колона 1 ред после реда 32- почев од заглавља 

додаје се ред 33 Програмска класификација-1102-П5; 

колона 2 опис Пројекат: Изградња трафо станице за 

потребе појачаног  снабдевања електричном енергојом 

насељеног места Илинци, у колону 3–укупна средства 

додаје се износ од  2.000.000,00 динара. 

-  колона 1 ред 20- почев од заглавља се 

Програмска класификација-1101-П7.1; колона 2 опис 

Пројекат: Израда пројектне докум.за изградњу новог 

вртића у насељеном месту Шид; у колону 3–укупна 

средства  износ од  5.000.000,00 замењује се износом од 

876.000,00. 

 у колони 4: Укупна вредност пројекта додаје се износ 

од 4.124  и у колони 5 „2019“ износ од 4.124. 

-  колона 1 ред после реда 20- почев од заглавља 

додаје се ред 21 Програмска класификација-1102-П5; 

колона 2 опис „Израда студије процене стања 

водоводног и канализационог сиситема у општини Шид; 

у колону 3–укупна средства додаје се износ од  

4.124.000,00 динара. 

-  у колони 1 ред ред 50- почев од заглавља  

Програмска класификација-0701-0004 колона 2 опис - 

ПА: Јавни градски и приградски превоз путника; у 

колону 3–укупна средства  износ од  5,800,000.00 

замењује се износом од 6.900.000,00 динара. 

-  у колони 1 ред ред 55 - почев од заглавља  

Програмска класификација-2002-0001 колона 2 опис - 

ПА:  Функционисање основних школа; у колону 3–

укупна средства  износ од  69.000.000.00 замењује се 

износом од 72.100.000,00. 

-  у колони 1 ред ред 56 - почев од заглавља  

Програмска класификација-2003-0001 колона 2 опис - 

ПА:  Функционисање средњих школа; у колону 3–

укупна средства  износ од  15.500.000.00 замењује се 

износом од 19.700.000,00. 

5. у колони 1 ред ред 84 - почев од заглавља  

Програмска класификација-2001-0001 колона 2 

опис - ПА:   Функционисање предшколских установа; у 

колону 3–укупна средства  износ од  177.465.000.00 

замењује се износом од 178.615.000,00. 

6. у колони 1 ред ред 90 - почев од заглавља  

Програмска класификација-1101- колона 2 опис  

- 1101-П2.1;Пројекат: Инфраструктурно опремање 

радне зоне број 8 К.О.Адашевци у колону 3–укупна 

средства  износ од  16,650,000.00 замењује се износом 

од 17.250.000,00. 

1) у колони 1 ред ред 101 - почев од 

заглавља  Програмска класификација-1102- 

колона 2  

опис - 1102-П3;Пројекат: Пројекат: Изградња водоводне 

мреже у насељу Љуба у колону 3–укупна средства  

износ од  41,500,000.00 замењује се износом од 

42.100.000,00 

 

Члан 8. 
Члан 9. мења се у делу табеле „Списак планираних 

капиталних пројеката за период 2018-2021 године, по 

свим изворима фиансирања-збирно(у хиљадама динара) 

и то: 

-  у колони 1-Назив капиталног пројекта ред 3 – 

почев од заглавља Пројекат: Израда пројектне докум.за 

изградњу новог вртића у насељеном месту Шид; у 

колони 4: Укупна вредност пројекта износ од 

5.000.000,00 динара мења се износом од 876.000,00 и у 

колони 5 „2019“ износ од 5.000.000,00 динара мења се 

износом од 876.000,00 

-  после реда 16 додаје се ред 17 и то:- у колони 1-

Назив капиталног пројекта ред 17 – почев од заглавља 

Пројекат: Изградња трафо станице за потребе појачаног 

снабдевања електричном  насељеног места  Илинци; у 

колони 4: Укупна вредност пројекта додаје се износ од 

2.000  и у колони 5 „2019“ износ од 2.000. 

- после реда 17 додаје се ред 18 и то:- у колони 1-

Назив капиталног пројекта ред 17 – почев од заглавља 

Пројекат: „Израда студије процене стања водоводног и 

канализационог сиситена у општини Шид“; у колони 4: 

Укупна вредност пројекта додаје се износ од 4.124  и у 

колони 5 „2019“ износ од 4.124  

-  у колони 1-Назив капиталног пројекта ред 7 – 

почев од заглавља Пројекат: Инфраструктурно 

опремање радне зоне број 8 К.О.Адашевци  у колони 4: 

Укупна вредност пројекта износ од 16.650 мења се 

износом од 17.250 и у колони 5 „2019“ износ од 16.650 

динара мења се износом од 17.250. 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 9. 
Члан 11. мења се и гласи: 

Средства буџета општине Шид у износу од динара 

1.385.409.000,00 замењује се износом од 

1.398.159.000,00,  средства индиректних корисника 

буџета (Установа) из других извора у износу од 

15.380.000,00 динара износ остаје исти а измене  по 

корисницима и  наменама су следеће: 

 

У ТАБЕЛИ : План расхода и издатака за 2019. годину 

додаје се и мења се: 

-  колона 1 - Организациона класиф. раздео 5; 

колона 2- Програмска класиф 1101 колона 3 

Функционална класиф 620;колона 4 - Позиција 66/1 - 
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колона 5 Економска класификација 511; колона 6 мења 

се Извори финансирања 1о на 01, колона 7 Опис 

Пројекат: Израда пројектне документације за изградњу 

новог вртића у нас.месту Шид колона 8 Буџетска 

средства РЕБАЛАНС 2019 износ 5.000.000,00 замењује 

се износом 876.000,00,  и колона УКУПНА СРЕДСТВА 

РЕБАЛАНС  износ 5.000.000,00 замењује се износом 

876.000,00. 

-  колона 1 - Организациона класиф. раздео 5; 

колона 2- Програмска класиф колона 1101 П2.1 3 

Функционална класиф 620 ;колона 4 – Позиција 69  - 

колона 5 Економска класификација 424; колона 6 

Извори финансирања 01, колона 7 Опис Пројекат 

инфраструктурно опремање зоне о8 КО Адашевци 

колона 8 Буџетска средства РЕБАЛАНС 2019 износ 

600.000,00 замењује се износом 1.200.000,00         и 

колона УКУПНА СРЕДСТВА РЕБАЛАНС  износ 

600.000,00 замењује се износом 1.200.000,00        . 

-  додаје се у: колона 1 - Организациона класиф. 

раздео 5; колона 2- Програмска класиф 1102-П3; колона 

3 Функционална класиф 630;колона 4 – Позиција 85/1 - 

колона 5 Економска класификација 426 материјал ; 

колона 6 Извори финансирања 01 колона 7 Опис 

Пројекат:Наставак изградње вододводне мреже у 

насељу Љуба колона 8 Буџетска средства РЕБАЛАНС 

2019 додаје се износ од 600,000.00 и у колони УКУПНА 

СРЕДСТВА РЕБАЛАНС  додаје се износ од 600.000,00. 

-  колона 1 - Организациона класиф. Раздео 5 ; 

колона 2- Програмска класиф 1101 Пројекат П-5: 

Изградња трафо станице за потребе појачаног  

снабдевања електричном енергијом наељеног места 

Илинци колона 3 Функционална класиф 620; колона 4 – 

ноотворена Позиција  71/1 - колона 5 Економска 

класификација 511; колона 6 Извори финансирања 01 

колона 7 Опис зграде и грађ.објекти, колона 8 Буџетска 

средства РЕБАЛАНС 2019 додаје се износ од 

2.000.000,00 такође и у колони УКУПНА СРЕДСТВА 

РЕБАЛАНС  додаје се износ од 2.000.000,00. 

-  колона 1 - Организациона класиф. Раздео 5 ; 

колона 2- Програмска класиф 1102 Пројекат П-6:Израда 

студије процене стања водоводног и канализационог 

система у општини ШИд колона 3 Функционална 

класиф 630; колона 4 – ноотворена Позиција  86/2 - 

колона 5 Економска класификација 511; колона 6 

Извори финансирања 01 колона 7 Опис зграде и 

грађ.објекти – пројектна документација, колона 8 

Буџетска средства РЕБАЛАНС 2019 додаје се износ од 

4.124.000,00 такође и у колони УКУПНА СРЕДСТВА 

РЕБАЛАНС  додаје се износ од 4.124.000,00. 

- колона 1 - Организациона класиф. Раздео 5; 

колона 2- Програмска класиф 701колона 3 

Функционална класиф 451; колона 4 – Позиција 106  - 

колона 5 Економска класификација 454; колона 6 

Извори финансирања 01, колона 7 Опис субвенције 

приватним предузећима, колона 8 Буџетска средства 

РЕБАЛАНС 2019 износ 5.400.000,00 замењује се 

износом 6.500.000,00 и колона УКУПНА СРЕДСТВА 

РЕБАЛАНС  износ 5.400.000,00 замењује се износом 

6.500.000,00. 

-  колона 1 - Организациона класиф. раздео 5; 

колона 2- Програмска класиф 2002 колона 3 

Функционална класиф 912 ;колона 4 - Позиција 109 - 

колона 5 Економска класификација 463; колона 6 

Извори финансирања 01 колона 7 Опис трансфер 

другим нивоима власти, колона 8 Буџетска средства 

РЕБАЛАНС 2019 износ 67.000.000,00 замењује се 

износом 70.100.000,00 и колона УКУПНА СРЕДСТВА 

РЕБАЛАНС  износ  67.000.000,00 замењује се износом 

70.100.000,00 

-  колона 1 - Организациона класиф. раздео 5; 

колона 2- Програмска класиф. 2003 2003-0001 колона 3 

Функционална класиф 920 ;колона 4 - Позиција  111- 

колона 5 Економска класификација 463; колона 6 

Извори финансирања 01  колона 7 Опис трансфер 

другим нивоима власти колона 8 Буџетска средства 

РЕБАЛАНС 2019 износ 13.000.000,00 замењује се 

износом 17.200.000,00 и колона УКУПНА СРЕДСТВА 

РЕБАЛАНС  износ 13.000.000,00 замењује се износом 

17.200.000,00. 

-  колона 1 - Организациона класиф. раздео 5; 

колона 2- Програмска класиф 2001 колона 3 

Функционална класиф 911;колона 4 - Позиција 175 - 

колона 5 Економска класификација 414; колона 6 

Извори финансирања 01, колона 7 Опис социјална 

давања запосленима колона 8 Буџетска средства 

РЕБАЛАНС 2019 износ 1.940.000,00 замењује се 

износом 3.090.000,00 и колона УКУПНА СРЕДСТВА 

РЕБАЛАНС  износ  1.940.000,00 замењује се износом 

3.090.000,00. 

Колона ОПИС – Укупно, у колони редовна средства 

укупан збир Одлуке од 1.385.409.000,00 замењује се 

износом 1.398.159.000,00 колона УКУПНО износ 

1.400.789.000,00 замењује се износом 1.413.539.000,00. 

 

Члан 10. 
Члан 25. мења се и гласи: Ову Одлуку доставити  

Министарству финансија и привреде . 

 

Члан 11. 
Члан 26. мења се и гласи:Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања и објавиће се у ''Службеном  

листу општине Шид'' . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ШИД 

 

Број : 011-210/II-19 

Датум: 25.10.2019 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. гласник РС”, број 129/07, 83/14, 101/16 

и 47/18), члана 41. став 1. тачка 33. Статута општине 

Шид (“Сл. лист општинe Шид” број 1/19), члана 27. став 

10. и 31а. став 1. Закона о јавној својини (“Сл. гласник 

РС” број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други 

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 (Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 2. став 1. и 

члана 17. Одлуке о прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у својини општине 
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Шид („Сл. лист општине Шид“, број: 17/20190), члана 1. 

Одлуке о отуђењу непокретности, стамбено пословне 

зграде у изградњи на катастарској парцели број 2839, 

ЛН 6834, у К.О. Шид из јавне својине општине Шид и 

Закључка Општинског Већа бр. 360-125/III-19 од 

15.10.2019. године („Сл. лист општине Шид“ бр. 26/19), 

Скупштина општине Шид на својој седници одржаној 

дана  25. октобара 2019. године,  доноси:  

 

ОДЛУКУ 

 О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, 

СТАМБЕНО ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У 

ИЗГРАДЊИ НА КАТ. ПАРЦ. БР. 2839, ЛН 6834 

У К.О. ШИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ – ДРУГА 

ЈАВНА ПРОДАЈА 

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, 

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 општине Шид у ул. Светог Саве, за 

износ од 33.959.440,00 динара. 

 

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 и том приликом одредила цену у 

вредности од 42.449.300,00. 

 

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. 

Oвлашћује се председник општине Шид, Предраг 

Вуковић да у име Општине Шид потпише Уговор о 

отуђењу непокретности из члана 2. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

“Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-211/II-19 

Датум: 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама 

(„Сл. гласник РС“, број: 20/09, 145/14 и 47/18), 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),  по 

претходно  прибављеном мишљењу Министарства 

државне управе и локалне самоуправе број:    20-00-

731/2019-26   од    25.09. 2019. године, Скупштина 

општине Шид,  на седници одржаној дана 25. октобра 

2019. године  , донела је 

 

О Д Л У К У 

 О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

1. Овом одлуком одређују се матична подручја за која се 

воде матичне књиге на територији општине Шид и 

седишта матичних подручја. 

 

2. Матична подручја за која се воде матичне књиге на 

територији општине Шид   су: 

 

- Матично подручје АДАШЕВЦИ, које чини 

насељено место Адашевци; 

- Матично подручје ВАШИЦА, које чине 

насељена места Вашица, Илинци и Батровци; 

- Матично подручје ВИШЊИЋЕВО, које чини 

насељено место Вишњићево; 

- Матично подручје ЕРДЕВИК, које чине 

насељена места Ередвик, Бингула и Љуба; 

- Матично подручје КУКУЈЕВЦИ, које чине 

насељена места Кукујевци и Бачинци; 

- Матично подручје МОРОВИЋ, које чине 

насељена места Моровић и Јамена;  

- Матично подручје СОТ, које чине насељена 

места, Сот и Моловин; 

- Матично подручје ШИД, које чине насељена 

места Шид, Гибарац, Беркасово, Бикић До и Привина 

Глава; 

 

3. Седишта матичних подручја из тачке 2. ове одлуке су: 

 

Седиште матичног подручја Адашевци је у 

Адашевцима; 

Седиште матичог подручја Вашица је у Вашици; 

Седиште матичног подручја Вишњићево је у 

Вишњићеву; 

Седиште матичног подручја Ердевик је у Ердевику; 

Седиште матичног подручја Кукујевци је у 

Кукујевцима; 

Седиште матичног подручја Моровићје у Моровићу; 

Седиште матичног подручја Сот је у Соту; 

Седиште матичног подручја Шид је у Шиду.  

 

4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи 

Одлука о одређивању матичних подручја на територији 

општине Шид („Службени лист општина Срема“, број 

40/12). 

 

5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике 
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Србије“, а почеће да се примењује од 01. јануара 2020. 

године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011/197/II-19 

Датум: 25. октобар 2019.  

ШИД 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

На основу члана 26.став 1. тачка 3. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник 

РС“, број: 88/11, 15/16 и 104/16), члана 32. став 1. тачка 

6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број: 

129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 41.став 1. тачка 7. 

Статута општине Шид ("Сл. лист општине Шид“, број: 

1/19), ау складу са добијеним Мишљењем Комисије за 

јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије 

број: 38/2019 од 16. септембра 2019. године, Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана  25. октобра  

2019. године,  донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВAЈАЊУ 

ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА ЗАМЕНE, 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈE И ОДРЖАВАЊА 

СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  И УСВАЈА СЕ Пројекат 

јавно-приватног партнерства заменe, рационализацијe и 

одржавања система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији општине Шид, на који је 

Комисија за јавно-приватно партнерство Владе 

Републике Србије дала позитивно мишљење број: 

38/2019 од 16. септембра 2019. године, а које чини 

саставни део ове Одлуке.  

 

Члан 2. 
Даје се сагласност да се покрене отворени поступак 

јавне набавке за избор приватног партнера за доделу 

јавног уговора за реализацију Пројекта јавно-приватног 

партнерства замене, рационализације и одржавања 

система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији општине Шид. 

 

Члан 3. 

Функцију Конкурсне комисије која врши одабир 

приватног партнера за реализацију Пројекта јавно-

приватног партнерства који је предмет ове Одлуке и цео 

Пројекат пратиће Стручни тим у који се именују: 

-  Драгица Милић, шеф Одсека за инфраструктуру, 

-  Слободанка Вуковић, грађевински инспектор, 

- Петар Дамјановић, извршилац за имовинско-правне 

послове и управљање општинском имовином, 

-  Слободан Аврамовић, извршилац за обраду података, 

грађевинског земљишта, саобраћаја и информационе 

послове, 

- Синиша Добрић, извршилац за послове јавних набавки 

- Ивана Пејовић, дипл. ецц. стручни консултант. 

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-198/II-19 

Дана: 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

Саставни део ове одлуке је „Пројекат јавно-

приватног партнерства замене, рационализације и 

одржавања система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије на територији Општине Шид - 

Пројекат прилог 1 

 

 

На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број 

95/2018) на основу члана 1., члана 6. став 1. тачке 5. и 

члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Службени гласник РС", број 62/2006, 47/2011, 93/12, 

99/13 ... 95/2018 - др закон) и члана 41. став 1. тачка 3. 

Статута општине Шид ("Службени лист општине Шид", 

број 1/19), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 25. октобра   2019. донела је: 

 

ОДЛУКА 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина 

за територију општине Шид („Сл. лист општине Шид 

бр. 20/2019) у члану 12. тарифни број 1, став 2., у тачки 

1. број 15,5 мења се бројем 5, 6, у тачки 2. број 10,5 

мења се бројем 3,8 и у тачки 3 број 5,5 мења се бројем 2. 

У ставу 3., у тачки 4. број 15,5 мења се бројем 5, 6, у 

тачки 5. број: 10,5 мења се бројем 3,8 и у тачки 6. број 

5,5 мења се бројем 2. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

“Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-199/II-19 

Датум: 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу  члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др. 

закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 4. Закона о 
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јавним службама (,,Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/05-др. закон, 81/05- испр. др. закона, 83/05-испр. др. 

закона и 83/14-др. закон), и члана 41. став 1. тачка 9. 

Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број 

1/19), а у вези члана  41. став 1. Закона о туризму (,,Сл. 

гласник РС“ број 17/19), Скупштина општине Шид је на 

седници одржаној дана 25. октобра 2019. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ O 

ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Туристичке организације 

општине Шид („Сл. лист општина Срема“  број: 25/08), 

члан 5 мења се и гласи: 

„Делатност Туристичке организације Шид је да у име 

локалне самоуправе, општине Шид обавља следеће 

послове; 

1. промоцију и развој туризма јединице локалне 

самоуправе. 

2. координирање активностима и сарадњу између 

привредних и других субјеката у туризму који 

непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и 

промоцији туризма и на програмима едукације и 

усавршавања запослених у туризму: 

3. доноси  Годишњи програм рада и план 

промотивних активности у складу са Стратегијским 

маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке 

организације Србије; 

4. обезбеђује и унапређује информативно-

пропагандни материјал којим се промовишу туристичке 

вредности јединице локалне самоуправе (штампане 

публикације, аудио и видео промотивни материјал, on 

line средства промоције-интернет презентације, 

друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, 

сувенири, итд.; 

5. прикупља и објављује информације о 

целокупној туристичкој понуди на својој територији, 

као и друге послове од значаја за промоцију туризма; 

6. организује и учествује у организацији 

туристичких, научних, стручних, спортских, културних 

и других скупова и манифестација; 

7. организује туристичко-информативне центре 

(за прихват туриста, пружање бесплатних информација 

туристима, прикупљање података за потребе 

информисања туриста, упознавање туриста са 

квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 

органа са притужбама туриста и др.); 

8. управља туристичким простором; 

9. посредује у пружању услуга у домаћој 

радиности и сеоским туристичким домаћинствима; 

10. подстиче реализацију Програма иградње 

туристичке инфраструктуре и уређења простора; 

11. израђује, учествује у изради, као и реализацији 

домаћих и међународних пројеката из области туризма; 

12. припрема и прикупља податке, саставља 

упитнике, анализе и друге информације; 

13. врши и друге послове у вези са обављањем 

привредне делатности, као и друге активности у складу 

са законом, оснивачким актом и својим Статутом. 

Туристичка организација Шид је дужна да Годишњи 

програм рада и план промотивних активности из тачке 

3. овог члана, пре њиховог усвајања, достави 

Туристичкој организацији Србије на прибављање 

претходне сагласности у делу плана промотивних 

активности. 

Туристичка организација је дужна да на захтев 

Министарства надлежног за послове туризма и 

Туристичке организације Србије у року од 15 дана 

достави тражене податке, упитнике, анализе и друге 

информације из става 1.  тачка 12. овог члана. 

Туристичка организација Шид обавља своје послове под 

класификацијом делатности 79-делатност путничких 

агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће 

активности, која између осталог укључује и промоцију 

туризма. 

 

Члан 2. 
У члану 11. додаје се став 3. и гласи: 

„Директор Туристичке организације мора да поседује: 

1. Стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијима, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету. 

2. Радно искуство од 4 године, од чега најмање 

две године на руководећим пословима. 

3. Активно знање најмање једног страног језика. 

 

Члан 3. 
Члан 12. мења се и гласи: 

„Директора Туристичке организације Шид именује и 

разрешава Скупштина општине Шид, на предлог 

Управног одбора исте. 

Именовање директора врши се у складу са прописима 

који се односе на запослене из области јавних служби 

(Закон о запосленима у јавним службама-„Сл. гласни 

РС“ број: 113/17). 

Директор се именује на основу претходно спроведеног 

Јавног конкурса, односно изборног поступка заснованог 

на вредновању кандидата  на период од 4 године и може 

бити поново именован. 

Јавни конкурс из претходног става овог члана расписује 

и спроводи Управни одбор, а исти се расписује 60 дана 

пре истека мандата директора. 

Ако након спроведеног конкурса није извршено 

именовање директора или ако директор престане да 

обавља дужност пре истека времена на који је именован, 

до именовања директора Скупштина општине може 

именовати вршиоца дужности без спровођења 

конкурсног поступка, а најдуже до годину дана. 

Вршилац дужности директора именује се и у случају 

дужег одсуства директора са дужности до његовог 

повратка на рад. 

Вршилац дужности мора да испуњава услове који су 

законом, другим прописом, односно Правилником 

одређени за директора. 

Директор предствља и заступа Туристичку организацију 

Шид, организује и руководи радом исте, доноси 
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Правилник о организацији и систематизацији послова, 

предлаже акте које доноси Управни одбор, извршава 

одлуке Управног одбора и преузима мере за њихово 

спровођење, стара се о законитости рада, одговара за 

коришћење и располагање имовином и врши друге 

послове утврђене Законом и Статутом“. 

 

Члан 4. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Управни одбор је орган управљања и има 5 чланова, 

које именује и разрешава оснивач. 

У Управни одбор именује се по један представник 

оснивача и запослених, а остали чланови именују се из 

реда научних и стручних лица из области туризма, као и 

из привредних субјеката и других организација које 

обављају делатности из области туризма. 

Оснивач прилком именовања чланова Управног одбора 

именује председника Управног одбора. 

Мандат чланова Управног одбора је 4 године, а чланови 

могу бити поново именовани“. 

 

Члан 5. 

Члан 14. мења се и гласи: 

„Управни одбор: 

- донси Статут Туристичке организације; 

- доноси Пословник о свом раду; 

- усваја Годишњи програм рада са финансијским 

планом; 

- усваја Годишњи извештај о пословању и 

Завршни рачун; 

- доноси Одлуку о оснивању информативних 

центара у земљи; 

- доноси Правилник о раду; 

- обавља и друге послове утврђене законом и 

Статутом. 

Акта из алинеје 1., 3., 4. и 6. доносе се уз сагласност 

оснивача“. 

 

 

Члан 6. 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Надзорни одбор именује и разрешава оснивач. 

Надзорни одбор има 3 члана од којих је један 

представник оснивача, а један из реда запослених. 

Мандат чланова Надзорног одбора је 4 године. 

Надзорни одбор врши надзор над пословањем, прегледа 

извештаје о пословању и Завршни рачун и утврђује да 

ли су сачињени у складу са потписима, доноси 

Пословник о свом раду и врши друге послове у складу 

са законом и Статутом. 

Надзорни одбор једном годишње подноси извештај о 

пословању оснивачу“. 

 

Члан 7. 

Члан 17. мења се и гласи: 

„Скупштина општине даје сагласност на Статут, 

Годишњи програм рада са финансијским планом и 

Годишњи извештај о пословању и Завршни рачун. 

Општинско веће даје сагласност на Одлуку о оснивању 

информативних центара у земљи и на Правилник о раду. 

Председник општине Шид даје сагласност на акт о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места у Туристичкој организацији Шид“. 

 

Члан 8. 

Члан 18. став 2. мења се и гласи: 

„Управни одбор Туристичке организације Шид је у 

обавези да у року од  30 дана, од дана ступања на снагу 

ове Одлуке усклади Статут исте организације са 

одредбама наведене“. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-200/II-19 

Дана: 25. октобра 2019. 

Шид. 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. 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 1. и члана 53. став 1. Статута Општине 

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

општине Шид је на седници одржаној дана      25. 

октобра    2019. године донела 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ШИД 

 

Члан 1. 

Члан 2. Пословника Скупштине општине Шид – 

пречишћен текст (Сл. лист општине Шид“ број 18/15) 

мења се и гласи: 

 „Скупштину општине Шид представља и заступа 

председник Скупштине општине Шид (у даљем тексту: 

председник Скупштине)“. 

 

Члан 2. 

У члану 4. став 2. мења се и гласи:  

„Ако је председник Скупштине из претходног сазива 

одсутан, спречен или не жели да сазове конститутивну 

седницу у року из става 1. овог члана, то може учинити 

најстарији одборник из претходног сазива који то 

прихвати, који је овлашћен да сазове конститутивну 

седницу у року од 15 дана од истека рока из става 1. 

овог члана.“ 

У истом члану иза става 3. додаје се нови став који 

гласи:  

„Одредбе овог Пословника које се односе на овлашћења 

председника Скупштине, сходно се примењују и на 

овлашћења председавајућег конститутивном седницом.“ 

 

Члан 3. 
У члану 5. став 1. алинеја 6. мења се и гласи:  

„ - и друга питања (избор извршних органа општине, 

избор чланова Одбора за административна и мандатно–

имунитетска питања).“ 

 

Члан 4. 
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У члану 22. додају се  став 2., 3. и 4. и гласе; 

„Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених 

кандидата не добије потребну већину, у другом кругу 

гласања гласаће се о два кандидата која су у претходном 

кругу имала највећи број гласова. 

У другом кругу изабран је кандидат који добије већину 

гласова од укупног броја одборника.  

Ако ни у другом кругу ниједан од предложених 

кандидата не добије потребну већину гласова, поступак 

кандидовања и избора се понавља.“ 

 

Члан 5. 

У члану 23. додаје се став  4. и гласи:  

„ Ако изабрани председник Скупштине није присутан на 

седници, председавајући одборник наставља са 

председавањем до избора заменика председника 

Скупштине.“ 

 

Члан 6. 

Члан 29. мења се и гласи: 

„Скупштина има секретара. 

Секретар Скупштине се поставља на предлог 

председника Скупштине. 

Предлог садржи име и презиме кандидата, кратку 

биографију, образложење и писмену сагласност 

кандидата. 

Секретар Скупштине се поставља јавним гласањем, а за 

истог је постављен кандидат за кога гласа већина од 

присутног броја одборника. 

За секретара Скупштине може бити постављено лице 

које има стечено високо образовање из научне области 

правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету,  положеним 

стручним испитом за рад у органима управе и радним 

искуством од најмање три године. 

Уколико предложени кандидат не добије потребну 

већину гласова, председник Скупштине поново ће 

предложити кандидата за секретара Скупштине.  

До постављења секретара Скупштине послове из његове 

надлежности обављаће секретар из претходног сазива 

Скупштине. 

Секретар Скупштине се поставља на четири године и 

може бити поново постављен. 

Постављењем секретара Скупштине престаје функција 

секретара Скупштине из претходног сазива.  

Секретар Скупштине може имати заменика, који га 

замењује у случају његове одсутности. 

Заменик  секретара Скупштине поставља се и разрешава 

на исти начин и под истим условима као и секретар.“ 

 

Члан 7. 

У члану 37. став 5. мења се и гласи:  

„Скупштина може образовати посебна стална радна 

тела и то:Савет за младе, Кориснички савет јавних 

служби, Комисију за родну равноправност и Савет за 

здравље.“ 

 

Члан 8. 
У члану 111. став 2. мења се и гласи: 

„Скупштина  већином гласова од укупног броја 

одборника: 

1. доноси Статут 

2. доноси буџет 

3. доноси просторне и урбанистичке планове 

4. доноси одлуку о јавном задуживању општине 

5. одлучује и у другим случајевима утврђеним 

законом и Статутом.“  

 

Члан 9. 

У члану 126.  став 5. мења се и гласи:  

„Одељење за скупштинске и правно-стручне послове уз 

сагласност секретара Скупштине пре објављивања аката 

врши исправке очигледних словних и правописних 

грешака као и грешака у писању бројева и имена.  

У истом члану  додају се став 6. и 7. и гласе: 

„Исправку грешке у објављеном тексту акта усвојену од 

стране Скупштине врши надлежно одељење Општинске 

управе које је урадило нацрт усвојеног акта а својим 

потписом је оверава председник Скупштине.  

Акта Скупштине се по правилу објављују  у 

,,Службеном листу општине Шид“.“ 

 

Члан 10. 

У члану 127. додаје се став 3. и гласи:  

„ Предлог за промену члана предлога општег или 

појединачног акта којим се исправљају очигледне, 

односно штампарске грешке на које у току седнице 

Скупштине укаже одборник  или надлежно радно тело 

Скупштине, не подноси се у форми амандмана  и 

предлагач акта га може одмах прихватити у ком случају 

постаје саставни део истог.“ 

 

Члан 11. 

У члану 134. став 2. мења се и гласи: 

„По хитном поступку може да се донесе  акт ако за то 

постоји неодложна потреба или ако би недоношење 

таквог акта у одређеном року имало или могло имати 

штетне последице по интересу грађана или правних 

лица, односно за обављање послова из надлежности 

Општине. Предлог таквог акта може се изнети 

Скупштини на разматрање и одлучивање без претходног 

разматрања у радним телима Скупштине.“ 

 

Члан 12. 

У члану 138. став 2. мења се и гласи: 

„Захтев се подноси председнику Скупштине, мора бити 

у писаној форми и треба да садржи разлоге који 

оправдавају хитност сазивања као и образложење 

последица које би наступиле њеним несазивањем.“  

У истом члану став 4. мења се и гласи: 

„У ситуацијама које оправдавају хитност  у сазивању 

седнице Скупштине председник Скупштине може 

заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од 

пријема захтева.“ 

 

Члан 13. 

У члану 149. додају се  став 3. и 4. и гласе:  

„Извршне органе из става 1. овог члана, Скупштина по 

правилу бира на конститутивној или првој наредној 

седници, а најкасније у року од месец дана од дана 

конституисања. 
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О кандидатима за председника, заменика председника 

Општине и чланове Општинског већа води се 

обједињена расправа.“ 

 

Члан 14. 

У члану 156. додају се став 3. и 4. и гласе:  

„Одборнику који буде изабран за члана Општинског 

већа престаје одборнички мандат. 

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у 

Општини.“  

 

Члан 15. 

У члану 157. став 2. мења се и гласи:  

„О предлогу за разрешење  председника Општине мора 

се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана 

достављања предлога председнику Скупштине, уз 

примену минималног рока за сазивање седнице, у 

складу са законом.  

 

Члан 16. 

У члану 159. став 2. мења се и гласи 

„Истовремено са предлогом за разрешење заменика 

председника Општине или члана Општинског већа, 

председник Општине је дужан да Скупштини поднесе 

предлог за избор новог заменика председника Општине 

или члана Општинског већа, која истовремено доноси 

одлуку о разрешењу и о избору, у складу са одредбама 

овог Пословника о њиховом избору.“ 

 

 У истом члану додају се став 3. и 4.  и гласе:  

„ У случају да Скупштина разреши заменика 

председника Општине или члана Општинског већа на 

предлог 1/3 одборника, председник Општине је дужан 

да на првој наредној седници Скупштине поднесе 

предлог за избор новог заменика председника Општине, 

односно члана Општинског већа.  

О поднетој оставци председника Општине, заменика 

председника Општине или члана Општинског већа се не 

отвара расправа, већ се престанак функције због поднете 

оставке само констатује, без гласања, тако што то чини 

председник Скупштине у име исте.“ 

У  наведеном члану досадашњи  став 3. постаје став 5.  

 

Члан 17. 
У члану 162. став 2. мења се и гласи:  

„Одборник има право да буде редовно обавештаван о  

питањима од значаја за обављање одборничке дужности,  

као и да на лични захтев од органа и служби Општине 

добије податке који су му потребни за рад, као и 

стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину 

општине.“ 

У истом члану додаје се став 3. и гласи:  

„За благовремено достављање обавештења, трежених 

података, списа и упутстава одговоран је секретар 

Скупштине, а начелник Општинске управе, када се 

обавештење, тражени податак, спис и упутство односе 

на делокруг и рад Општинске управе.“ 

У наведеном члану досадашњи став 3. постаје став 4.  

 

Члан 18. 

У члану 167. став 2. мења се и гласи:  

 

„Одељење за скупштинске и правно стручне послове 

(стручна служба Скупштине) обезбеђује услове за 

вршење дужности одборника и на њихово тражење 

пружа стручну помоћ у изради предлога за подношење 

Скупштини, њеним органима и телима, обезбеђује 

коришћење ,,Службеног гласника РС“, ,,Службеног 

листа општине Шид“ и друге документације неопходне 

за потпуно сагледавање одређених питања из делокруга 

рада органа Општине и радних тела Скупштине.“ 

 

Члан 19. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-201/II-19 

Дана: 25. октобра 2019.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 57. и 94. став 1. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ број 

68/15, 41/18, 44/18-др закон, 83/18 и 31/19), члана 32. 

став 1. тачка 6. а у вези члана 20. став 1. тачка 2. 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. а у вези члана 16. став 1. тачка 2. Статута 

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

Скупштина општине Шид на својој седници одржаној 

дана  25. октобра    2019. године донела је 

 

ОДЛУКА 

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ И ЛИМО СЕРВИСУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

I Опше одредбе 

 

Члан 1. 
Овом oдлуком се уређује организација, начин, ближи 

услови и друга питања од значаја за обављање такси 

превоза и лимо сервиса на територији општине Шид. 

 

Члан 2. 

Такси превоз је јавни превоз који се обавља путничким 

возилом и за који се накнада обрачунава таксиметром. 

Такси првозник је привредно друштво или предузетник 

коме је у складу са одредбама закона и ове одлуке 

одобрено обављање такси превоза. 

Такси возило је возило којим се обавља такси превоз и 

које испуњава услове прописане законом и овом 

одлуком. 

Такси возач је физичко лице које управља такси 

возилом и обавља такси превоз као предузетник или као 

запослени код предузетника или привредног друштва. 

Лимо сервис је јавни превоз који се обавља путничким 

возилом које је изнајмљено са услугом возача. 

 

Члан 3. 
Такси превоз се обавља на основу решења о одобравању 

такси превоза (у даљем тексту: Одобрење) које издаје 

Општинска управа општине Шид - Одељење за 

урбанизам, комунално-стамбене и имовинко-правне 
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послове - Канцеларија за локални економски развој (у 

даљем тексту: Канцеларија) у оквиру дозвољеног броја 

такси возила који је утврђен на начин прописан чланом 

5. ове одлуке.  

Одобрење се издаје привредном друштву или 

предузетнику који у регистру привредних субјеката има 

регистровану претежну делатност „такси превозˮ и који 

испуњава услове прописане законом и овом одлуком. 

Привредно друштво или предузетник може да обавља 

лимо сервис ако поседује решење којим је утврђено да 

привредно друштво или предузетник испуњава услове у 

погледу седишта, пословног угледа, возила и возача 

прописане законом (у даљем тексту: Решење за 

обављање лимо сервиса). 

 

Члан 4. 
Општинска управа општине Шид - Одељење за општу 

управу (у даљем тексту: Одељење) води регистар такси 

превозника, такси возача, такси возила и кровних ознака 

за свако возило за које је издата такси дозвола. 

Регистар из става 1. овог члана садржи нарочито 

пословно име, седиште и матични број такси 

превозника, број и датум одобрења, име и презиме такси 

возача, као податке о личности, број такси дозволе за 

возача, односно возило, број шасије и регистарске 

таблице такси возила. 

Одељење води евиденцију превозника који имају право 

на обављање лимо сервиса. 

Евиденција из става 3. овог члана садржи пословно име 

привредног друштва и предузетника, број и датум 

решења из члана 50. става 2. ове одлуке и регистарске 

ознаке путничких возила којима има право да обавља 

превоз. 

Одељење је дужно да два пута годишње достави 

Министарству извештај о привредним субјектима који 

имају право да обављају лимо сервис, са подацима из 

става 4. овог члана. 

Извештај из става 5. овог члана за првих шест месеци 

текуће године доставља се најкасније до 15. јула текуће 

године, а за других шест месеци текуће године 

најкасније до 15. јануара наредне године. 

 

Члан 5. 
Дозвољени број возила за обављање такси превоза се у 

складу са законом утврђује дељењем укупног броја 

становника на територији општине Шид са 600, при 

чему се као укупан број становника на територији 

општине Шид узима податак Републичког завода за 

статистику са последњег пописа становништва. 

Дозвољени број возила за обављање такси превоза 

утврђује Канцеларија.  

 

II Услови за обављање такси превоза 

 

Предутетник 

 

Члан 6. 
За обављање такси превоза предузетник, поред услова 

прописаних законом, мора да испуњава и следеће 

услове: 

I. Да је за обављање делатности такси превоза као 

претежне делатности регистрован у Регистру 

привредних субјеката са седиштем на територији 

Општине Шид; 

II. Да има пребивалиште на територији општине 

Шид; 

III. Да има у власништву, односно лизингу једно 

такси возило; 

IV. Да има уверење о здравственој способности за 

управљање моторним возилом које је прописима којима 

се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено 

за возаче којима је управљање возилом основно 

занимање не старије од три године и 

V. Да је осигурао путнике у јавном превозу од 

последица несрећног случаја; 

 

Уколико предузетник има запосленог такси возача, 

поред услова из става 1. овог члана, мора да испуњава и 

следеће услове: 

2) Да има уговор о раду са запосленим такси 

возачем; 

3) Да има пријаву на обавезно социјално 

осигурање за запосленог такси возача; 

4) Да за запосленог такси возача има уверење о 

здравственој способности за управљање моторним 

возилом које је прописима којима се уређује безбедност 

саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је 

управљање возилом основно занимање не старије од три 

године; 

 

Предузетник је одговоран да се запослени такси возач 

пре истека важности лекарског уверења подвргне 

редовном здравственом прегледу и да води евиденцију о 

тим прегледима. 

Поред услова из става 1. и 2. овог члана предузетник 

који има одобрење мора поседовати важеће такси 

дозволе за возаче и такси дозволе за возила. 

 

Привредно друштво 
 

Члан 7. 
За обављање такси превоза привредно друштво, поред 

услова прописаних законом, мора да испуњава и следеће 

услове: 

1) Да је за обављање делатности такси превоза као 

претежне делатности регистрован у Регистру 

привредних субјеката са седиштем на територији 

општине Шид; 

2) Да има у власништву, односно лизингу најмање 

три такси возила; 

3) Да за свако такси возило има запосленог такси 

возача;  

4) Да има уговор о раду са запосленим такси 

возачем; 

5) Да има пријаву на обавезно социјално 

осигурање за запосленог такси возача; 

6) Да је осигурао путнике у јавном превозу од 

последица несрећног случаја; 

7) Да за такси возача има уверење о здравственој 

способности за управљање моторним возилом које је 

прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на 

путевима утврђено за возаче којима је управљање 

возилом основно занимање не старије од три године; 

 

Привредно друштво је одговорно да се такси возач пре 

истека важности лекарског уверења подвргне редовном 

здравственом прегледу и да води евиденцију о тим 

прегледима. 
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Поред услова из става 1. овог члана привредно друштво 

које има одобрење мора поседовати важеће такси 

дозволе за возаче и такси дозволе за возила. 

 

Такси возило 
 

Члан 8. 
Такси возило, поред услова прописаних законом, мора 

да испуњава и следеће услове: 

 

- Да на видном месту за корисника превоза има 

уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен 

искључиво у складу са законом којим се уређује 

метрологија и ценом у оквиру такси тарифе утврђеном 

на начин прописан чланом 24. став 1. ове одлуке; 

- Да има исправан против-пожарни апарат са 

важећим роком употребе; 

- Да поседује једну од телекомуникационих веза; 

- Да поседује потврду о техничкој исправности 

возила која није старија од шест месеци; 

- Да задовољи услов у погледу границе издувне 

емисије прописане најмање нормом ''ЕУРО 3''; 

- Да возило које користи алтернативно гориво 

има важећи атест за уређај који дозвољава коришћење 

истог; 

- Да су грејање, вентилација и унутрашње 

осветљење исправни; 

- Да испуњава естетске услове, односно да је 

чисто, уредно обојено, без спољашњих и унутрашњих 

оштећења, причвршћених и не оштећених седишта, не 

оштећених тапацирунга и слично; 

- Такси возила привредног друштва морају бити 

исте боје, са једнообразним рекламним паноима и 

налепницама уколико су исти постављени на возило. 

 

Рекламни панои и рекламне налепнице се на такси 

возило могу постављати на начин и у складу са 

условима прописаним законом. 

 

Такси возач 

 

Члан 9. 
Такси возач, поред услова прописаних законом, мора да 

има пребивалиште на територији општине Шид. 

 

У предузетничкој радњи услове за возача мора да 

испуњава предузетник. 

 

III Утврђивање испуњености услова за обављање 

такси превоза 

 

Члан 10. 

Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање 

такси превоза подноси се Општинској управи Шид - 

Одељењу за инспекцијке послове - Саобраћајној 

инспекцији (у даљем тексту: Саобраћајна инспекција). 

 

Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је да 

достави доказе о испуњености прописаних услова, осим 

доказа о чињеницама о којима се води службена 

евиденција. 

Захтев из става 1. овог члана за отпочињање обављања 

такси превоза подноси привредно друштво или 

предузетник чија је претежна делатност такси превоз и 

који је за обављање те делатности као претежне 

регистрован у Регистру привредних субјеката без 

уписаног датума почетка обављања делатности. 

Захтев из става 1. овог члана за запосленог возача и 

возило подноси такси превозник. 

Саобраћајна инспекција, на основу поднетог захтева 

покреће поступак инспекцијског надзора у циљу 

утврђивања испуњености услова за обављање такси 

превоза. 

Саобраћајна инспекција решењем утврђује испуњеност 

услова за обављање такси превоза. 

 

Члан 11. 
 Саобраћајна инспекција најмање једном у три године, 

врши проверу испуњености услова за обављање такси 

превоза. 

Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник 

престао да испуњавања неки од услова за обављање 

такси превоза Општинско веће укинуће одобрење, с тим 

што пре укидања одобрења саобраћајна инспекција 

решењем одређује рок у коме је такси превозник дужан 

да достави доказе о испуњености прописаних услова, 

осим доказа о чињеницама о којима се води службена 

евидеција и забрањује такси превознику обављање такси 

превоза до отклањања утврђених недостатака. 

Општинско веће одлучује о укидању одобрења на 

основу предлога поднетог од стране саобраћајне 

инспекције. 

 

IV Одобрење и такси дозволе 

 

Члан 12. 
Захтев за издавање одобрења подноси се Канцеларији. 

Уколико број возила који се уноси у одобрење није у 

оквиру дозвољеног броја такси возила на територији 

општине Шид, Канцеларија ће о томе обавестити 

подносиоца захтева и истог уписати у евиденцију 

поднетих захтева за издавање одобрења (у даљем 

тексту: Евиденција). 

Када се појави слободно место за такси возило 

Канцеларија о слободном месту писменим путем 

обавештава првог у евиденцији и позива истог да у року 

од 30 дана од дана пријема обавештења поднесе захтев 

за издавање одобрења. 

Канцеларија ће уз обавештење из става 2. овог члана 

доставити потенцијалном такси превознику образац 

захтева са списком свих докумената које је потребно 

доставити. 

Уколико лице из става 2. овог члана не поступи по 

обавештењу, односно у року од 30 дана од дана пријема 

обавештења не поднесе захтев за издавање одобрења за 

обављање такси превоза, Канцеларија ће истог брисати 

из евиденције и о слободном месту за такси возило 

писменим путем обавестити прво наредно лице у 

евиденцији.   

Уколико је број возила који се уноси у одобрење у 

оквиру дозвољеног броја такси возила на територији 

општине Шид, Канцеларија ће подносиоца захтева 

упутити да исходује решење саобраћајне инспекције 

којим се утврђује испуњеност услова за обављање такси 

превоза. 

 

Члан 13. 
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Канцеларија издаје одобрење ако је број возила који се 

уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја такси 

возила и ако привредно друштво и предузетник 

испуњава услове прописане законом и овом одлуком, 

осим услова: 

 

 Да је у возилу на видном месту за корисника 

превоза уграђен и исправан таксиметар који је подешен 

и оверен искључиво у складу са законом којим се 

уређује метрологија и ценом у оквиру такси тарифе 

утврђеном на начин прописан чланом 24. став 1. ове 

одлуке; 

 Да је возило регистровано према месту седишта 

привредног друштва, односно предузетника, са 

регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи 

латинична слова TX на задње две позиције и 

 Да возило има кровну ознаку издату у складу са 

чланом 21. ове одлуке. 

 

Уколико такси превозник који поседује важеће 

ододбрење поднесе захтев за издавање одобрења за 

обављање такси превоза другим возилом, односно 

возилом које није уписано у одобрење, Канцеларија 

издаје одобрење ако је број возила који се у исто уноси 

у оквиру дозвољеног броја такси возила и ако возило 

испуњава услове прописане законом и овом одлуком, 

осим услова из става 1. овог члана за које је такси 

превозник дужан да саобраћајној инспекцији достави 

доказе о испуњености на начин прописан чланом 15. 

став 1, ове одлуке.  

 

Против решења Канцеларије из става 1. и 2. овог члана 

може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 

дана од дана достављања решења. 

 

 

Члан 14. 
Саобраћајна инспекција на основу издатог одобрења из 

члана 13. ове одлуке и у предмету утврђивања 

испуњености услова за обављање такси превоза издаје 

уверење на основу кога се, у складу са прописима 

којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, 

издају регистарске таблице чија регистарска ознака 

садржи латинична слова ТХ на задње две позиције, 

према месту седишта привредног друштва, односно 

предузетника и које поред података о поднетом захтеву 

и одобрењу за обављање такси превоза, садржи марку, 

тип и број шасије возила. 

 

Члан 15. 
Привредно друштво и предузетник дужан је да у року од 

40 дана од дана пријема одобрења пријави почетак 

обављања делатности органу надлежном за 

регистрацију привредних субјеката као и да 

саобраћајној инспекцији достави доказе о испуњености 

следећих услова: 

 

1) Да возило има уграђен исправан таксиметар 

који је подешен и оверен искључиво у складу са 

законом којим се уређује метрологија и ценом у оквиру 

такси тарифе утврђеном на начин прописан чланом 24. 

став 1. ове одлуке; 

 

2) Да је возило регистровано према месту седишта 

привредног друштва, односно предузетника са 

регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи 

латинична слова TX на задње две позиције и 

3) Да возило има кровну ознаку издату у складу са 

чланом 21. ове одлуке. 

 

Ако привредно друштво и предузетник у остављеном 

року не пријави почетак обављања делатности органу 

надлежном за регистрацију привредних субјеката и не 

достави доказе из става 1. овог члана Општинско веће 

укинуће одобрење на основу предлога поднетог од 

стране саобраћајне инспекције.  

Такси превознику који је у року пријавио почетак 

обављања делатности органу надлежном за 

регистрацију привредних субјеката и саобраћајној 

инспекцији доставио доказе из става 1. овог члана 

Одељење издаје такси дозволу за возача и такси дозволу 

за возило. 

Одељење издаје такси дозволу за возача и такси дозволу 

за возило на основу доказа да је такси превозник у 

остављеном року пријавио почетак обављања 

делатности органу надлежном за регистрацију 

привредних субјеката и потврде да је саобраћајној 

инспекцији доставио доказе из става 1. овог члана. 

Потврду о достављану доказа из става 1. овог члана 

издаје саобраћајна инспекција у предмету утврђивања 

испуњености услова за обављање такси превоза.   

Такси превозник има право да отпочне да обавља такси 

превоз на основу издатог одобрења после издавања 

такси дозвола из става 3. овог члана. 

 

Члан 16. 
Захтев за издавање такси дозвола привредно друштво и 

предузетник подносе Одељењу. 

Одељење издаје такси дозволе на начин прописан 

чланом 15. став 4. ове одлуке или на основу решења 

саобраћајне инспекције о испуњености услова за 

обављање такси превоза. 

Обрасце такси дозвола утврђује Одељење. 

 

Члан 17. 
Такси дозвола за возача је идентификациона исправа 

коју такси возач носи са собом приликом обављања 

делатности и коју је дужан да покаже на захтев 

овлашћеног лица. 

 

Такси дозвола из става 1. овог члана садржи: 

 

1) Грб општине, назив Одељења које исту издаје и 

натпис ''такси дозвола за возача'',  

2) Пословно име привредног друштва или 

предузетника, 

3) Статус такси возача (предузетник или 

запослени),  

4) Име и презиме такси возача и адресу,  

5) Јединствени матични број такси возача, 

6) Фотографију такси возача,  

7) Редни број такси дозволе,  

8) Датум издавања, 

9) Потпис овлашћеног лица и печат надлежног 

органа. 
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Такси дозвола за запосленог такси возача престаје да 

важи истеком уговора о раду код такси превозника, 

прекидом пријаве на обавезно социјално осигурање, 

променом такси превозника и сл. 

Уколико је такси дозвола за запосленог такси возача 

престала да важи такси возач не може обављати такси 

превоз. 

Такси возач може обављати такси превоз код такси 

превозника уписаног у такси дозволу за возача. 

 

Члан 18. 
Такси дозвола за возило је идентификациона исправа 

која се мора налазити у такси возилу и коју је такси 

возач дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.  

 

Такси дозвола из става 1. овог члана садржи: 

1. Грб општине, назив Одељења које исту издаје и 

натпис ''такси дозвола за возило'', 

2. Број возила, 

3. Марку возила, 

4. Модел возила, 

5. Број шасије возила, 

6. Регистарске ознаке возила, 

7. Назив и седиште привредног друштва, односно 

предузетника, 

8. Редни број такси дозволе, 

9. Датум издавања, 

10. Рок важења, 

11. Потпис овлашћеног лица и печат надлежног 

органа. 

 

Такси дозвола за возило има рок важења две године од 

дана њеног издавања. 

Такси дозвола за возило престаје да важи и променом 

такси возила од стране такси превозника.  

По истеку рока такси дозволе за возило Одељење ће 

издати нову (важећу) такси дозволу. 

Такси превозник може покренути поступак издавања 

нове (важеће) такси дозволе за возило 30 дана пре 

истека важности исте. 

Такси превозник може обављати такси превоз возилом 

уписаним у такси дозволу за возило. 

 

Члан 19. 
Уколико је такси превознику одузета индетификациона 

исправа - такси дозвола сходно члану 59. став 1. тачка 5. 

ове одлуке, такси превозник не може да обавља такси 

превоз до отклањања утврђених неправилности, 

односно док траје период на који је такси дозвола 

одузета. 

 

Члан 20. 
Такси превозник који промени правну форму или 

изврши статусну промену може да обавља такси превоз 

на основу новог одобрења које Канцеларија издаје на 

захтев правног следбеника такси превозника, само ако 

су испуњени услови за обављање такси превоза 

прописани законом и овом одлуком и ако је број возила 

који се уноси у ново одобрење у оквиру дозвољеног 

броја такси возила. 

Tакси превозник дужан је да Одељењу пријави сваку 

промену у погледу возила и возача за које су издате 

одговарајуће такси дозволе, у року од 15 дана од дана 

настале промене. 

 

V Кровна ознака TAXI 

 

Члан 21. 
Такси возило обележава се истицањем кровне ознаке 

која има инсталирано осветљењe и садржи натпис 

''ТАXI'', број кровне ознаке и грб општине Шид. 

Такси превозник користи кровну ознаку коју уступа на 

коришћење Одељење. 

Захтев за издавање кровне ознаке привредно друштво и 

предузетник подноси Одељењу након издавања 

одобрења. 

На основу поднетог захтева из става 3. овог члана 

Одељење кровну ознаку такси превознику уступа на 

коришћење на реверс. 

У случају оштећења, односно губитка кровне ознаке, 

такси превозник је дужан да о свом трошку изврши 

набавку нове кровне ознаке, уз предходну сагласност 

саобраћајне инспекције. 

Изглед и димензије кровне ознаке, на предлог Одељења, 

утврђује Општинко веће. 

 

Члан 22. 
Уколико је на возилу истакнута кровна ознака која 

садржи натпис ''ТАXI'', сматра се да лице које истим 

управља обавља такси превоз, односно да је возило у 

функцији јавног превоза. 

 

VI Цена услуге за обављање такси превоза 

 

Члан 23. 
Такси тарифа је скуп јединичних цена за старт, пређени 

километар, време чекања, долазак на адресу по позиву и 

превоз пртљага по комаду, о чему се путници 

обавештавају пре уласка у такси возило, а примењује се 

у зависности од доба дана или ноћи, од дана у недељи 

(радни дан, недеља или државни празник) и подручја на 

коме се вожња обавља (ужа или шира територија 

јединице локалне самоуправе и територије других 

јединица локалне самоуправе) и која је учитана у мерни 

инструмент. 

 

Члан 24. 
Општинско веће на предлог Канцеларије утврђује и 

усклађује цену у оквиру такси тарифе по којој се такси 

превоз мора обављати на територији општине Шид. 

У оквиру утврђивања и усклађивања цене у оквиру 

такси тарифе Општинско веће утврђује ценовник услуга 

такси превоза у коме је приказана цена такси услуге 

пређеног километра, старта, времена чекања, доласка на 

адресу по позиву и превоза пртљага по комаду. 

 

Такси превозник је дужан да ценовник својих услуга 

усклади са ценом из става 1. овог члана и ценовником из 

става 2. овог члана и исти достави Канцеларији на 

оверу.  

Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са 

ценом из става 1. овог члана и ценовником из става 2. 

овог члана. 

Измена утврђених цена у оквиру такси тарифе врши се 

према потреби или на предлог такси превозника.    

 

VII Начин обављања такси превоза 
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Члан 25. 
У возилу којим се обавља такси превоз мора се 

налазити: 

 

1) Фотокопија одобрења или одобрење у 

електронском облику; 

2) Такси дозвола за возача; 

3) Такси дозвола за возило; 

4) Ценовник утврђен од стране Општинског већа 

оверен од стране Канцеларије; 

5) Уговор о раду за возача запосленог код такси 

превозника и пријава на обавезно социјално осигурање, 

6) Доказ о осигурању путника у јавном превозу од 

последица несрећног случаја; 

7) Обавештење саобраћајне инспекције о броју 

телефона на који корисник такси превоза може изјавити 

притужбе на пружену такси услугу; 

8) Потврда о техничкој исправности возила не 

старија од шест месеци 

9) Уверење о здравственој способности за 

управљање моторним возилом које је прописима којима 

се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено 

за возаче којима је управљање возилом основно 

занимање не старије од три године и 

10) Блок рачуна. 

 

Обавештење из става 1. тачке 7. саобраћајни инспектор 

издаје у поступку утврђивања испуњености услова за 

обављање такси превоза или на захтев такси превозника. 

 

Члан 26. 

 

У такси возилу мора бити на видном месту за корисника 

превоза уграђен исправан и оверен таксиметар, 

истакнута такси дозвола за возача, ценовник такси 

услуга и обавештење саобраћајне инспекције о броју 

телефона на који корисник такси превоза може изјавити 

притужбе на пружену такси услугу. 

 

Члан 27. 
Такси превозник може користити такси возило за личне 

потребе по уклањању кровне ознаке и таксиметра. 

 

Члан 28. 

Такси возач може да започне такси превоз до захтеваног 

одредишта: 

 

- Са такси стајалишта; 

- На телефонски позив одласком на место које је 

позивом одредио корисник превоза; 

- На заустављање корисника превоза, уколико је 

заустављање и паркирање возила на тој локацији у 

складу са прописима којима се регулише безбедност 

саобраћаја на путевима. 

 

Услуга такси превоза који отпочиње са такси стајалишта 

пружа се возилом по избору корисника услуге. 

Такси возач је дужан да на захтев корисника превоза 

обави вожњу. 

Такси возач на такси стајалишту не сме на други начин 

осим истицања кровне ознаке да нуди услуге такси 

превоза. 

За време коришћења такси стајалишта такси возач је 

дужан да буде у свом такси возилу или поред свог такси 

возила. 

 

Члан 29. 
Такси превозник може да обавља такси превоз само на 

територији општине Шид која му је издала одобрење. 

Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз 

преко територије, односно превоз који се завршава на 

територији јединице локалне самоуправе за коју нема 

одобрење, ако је такси превоз започет на територији 

општине Шид која му је издала одобрење. 

Такси превозник који обави превоз у смислу става 2. 

овог члана дужан је да одмах по изласку путника из 

возила уклони кровну ознаку.  

У случају када је потребно да истог путника врати, 

таксиметар мора бити укључен све време чекања. 

Такси превозник који има одобрење за обављање такси 

превоза издато од стране друге јединице локалне 

самоуправе не може отпочети такси превоз на 

територији општине Шид.  

 

Члан 30. 
Такси возач је дужан да прими у возило сваког путника 

у границама расположивих седишта и изврши вожњу до 

захтеваног одредишта. 

Такси возач може одбити захтев за превозом ако се 

одредиште превоза не налази на територији општине 

Шид за коју има одобрење. 

Такси возач може одбити захтев за превозом ако оцени 

да је пртљаг путника такав да може да оштети или 

упрља пртљажни простор, као и у случају када је пртљаг 

кабаст или тежак и не може да стане у пртљажни 

простор, односно може изазвати преоптерећење такси 

возила. 

Под пртљагом се сматра кофер, путна торба, кофа, 

склопива инвалидска колица, склопива колица за бебе, 

спортска опрема и друге ствари чије су димензије веће 

од 40x20x55 cm, односно масе веће од 8 kg. 

Под ручним пртљагом сматра се женска ташна, актн 

ташна, преносиви рачунар, кишобран, фотоапарат, штап 

за помоћ при кретању, штаке и сличне ствари које 

путник сам чува, носи са собом и уноси у такси возило у 

простор за путнике. 

 

Члан 31. 
Приликом обављања превоза мора бити укључен 

таксиметар. 

Такси возач је дужан да приликом отпочињања превоза 

укључи таксиметар и да исти искључи одмах након 

завршетка превоза. 

Такси превозник је дужан да за извршену услугу 

превоза наплати цену превоза у износу који показује 

таксиметар у тренутку завршетка превоза. 

Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику 

услуге такси превоза за обављени превоз, који садржи 

назив и седиште такси превозника, датум, релацију или 

километражу и цену превоза. 

Уколико такси возач приликом отпочињања такси 

превоза није укључио таксиметар или кориснику услуге 

такси превоза за обављени такси превоз није издат 

рачун, корисник услуге такси превоза није дужан да 

плати услугу такси превоза. 
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Члан 32. 
Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом 

до одредишта, а ако то није и најповољнија траса у 

погледу цене превоза, дужан је да препоручи повољнију 

трасу, осим у случају када путник захтева одређену 

трасу. 

Када је такси возило у функцији јавног превоза, такси 

возач је дужан да истакне кровну ознаку. 

Осветљење кровне ознаке мора бити искључено увек 

када је путник у возилу. 

 

Члан 33. 
О пријему других путника у такси возило током такси 

превоза до места опредељења одлучује корисник 

превоза који је започео коришћење такси превоза уз 

сагласност такси возача. 

Ако више корисника такси превоза истовремено 

користи такси превоз до истог места опредељења, цена 

за обављени такси превоз се дели на све кориснике, 

осим ако се путници другачије не договоре. 

Када неко од корисника такси превоза напусти такси 

возило и плати такси превоз, наставак вожње се сматра 

отпочињањем превоза и таксиметар се поново укључује. 

 

Члан 34. 
Такси возилом не могу се превозити деца млађа од шест 

година без пунолетног пратиоца. 

Такси возилом не могу се превозити посмртни остаци и 

угинуле животиње. 

Лица која се насилно понашају, лица под дејством 

алкохола или дроге, лица која могу запрљати или 

оштетити унутрашњост такси возила и кућни љубимци, 

могу се превозити такси возилом само уз сагласност 

такси возача. 

У делу путничког возила којим се обавља такси превоз 

намењеном за превоз путника не могу се смештати 

ствари које нису ручни пртљаг, осим уз сагласност 

такси возача. 

 

Члан 35. 

Такси превозници не могу било којом својом радњом 

која се односи на давање на коришћење кровне ознаке, 

одобрења, такси дозволе, такси возила и друго, да 

омогуће другим правним лицима, предузетницима или 

физичким лицима да обављају такси превоз. 

 

Члан 36. 
Такси возилом је забрањено обављање линијског 

превоза. 

Такси превозник не може користити аутобуска 

стајалишта која су одређена за међумесни превоз, док 

аутобуска стајалишта за градски и приградски превоз 

могу користитити искључиво приликом започињања 

превоза на начин регулисан чланом 28. став 1. тачка 2. и 

3. ове одлуке. 

Такси возач за време обављања такси превоза не сме 

зауставити и паркирати такси возило са истакнутом 

кровном ознаком ван такси стајалишта, осим 

започињања такси превоза на начин регулисан чланом 

28. став 1. тачка 2. и 3. ове одлуке. 

 

Члан 37. 
Ако такси возач није у могућности да заврши започети 

такси превоз због квара такси возила, искључења истог 

из саобраћаја од стране овлашћених лица и сл. не 

припада му као накнада за превоз износ који у моменту 

прекида такси превоза покаже таксиметар и има обавезу 

да обезбеди другог такси превозника који ће завршити 

такси превоз под истим условима под којима је и 

започет. 

У случају да такси возач није у могућности да заврши 

започети такси превоз због околности на које није могао 

да утиче (радови на путу, елементарна непогода, 

саобраћајна незгода и сл.) припада му као накнада за 

превоз износ који у моменту прекида такси превоза 

покаже таксиметар. 

 

Члан 38. 
Такси возач је дужан да се за време обављања такси 

превоза према корисницима превоза опходи са пажњом 

и поштовањем. 

Такси возач је дужан да за време обављања такси 

превоза буде уредног изгледа и уредно одевен, односно 

не сме бити одевен у кратке панталоне, шорц, мајицу 

без рукава и слично, не сме носити обућу чијим 

коришћењем угрожава безбедност саобраћаја и не сме 

пушити у такси возилу. 

Такси возачу није допуштено да обавља такси превоз 

под утицајем алкохола, дроге или других опојних 

средстава. 

Такси возач не може обављати такси превоз уколико му 

је изречена мера забране управљања моторним возилом 

''Б'' категорије, док трају правне последице мере. 

 

Члан 39 
Такси возач може да одбије превоз ако је корисник 

превоза под утицајем алкохола, дроге или других 

опојних супстанци, ако постоји оправдана опасност да 

би корисник превоза могао да угрози његову сигурност, 

ако постоје други оправдани разлози. 

 

Члан 40. 
Након обављеног такси превоза такси возач је дужан да 

прегледа такси возило, а нађене ствари пријави 

територијално надлежној јединици Министарства 

унутрашњих послова.     

 

VIII Престанак обављања такси превоза 

 

Члан 41. 
Такси превозник може привремено или трајно 

прекинути са обављањем делатности такси превоза 

подношењем пријаве у регистру привредних субјеката. 

 

Члан 42. 
Tакси превозник је дужан да Одељењу пријави прекид 

обављања делатности у року од два дана од дана пријаве 

у регистру привредних субјеката. 

Одељење о пријави прекида обављања делатности такси 

превоза без одлагања писменим путем обавештава 

саобраћајну инспекцију. 

 

Члан 43. 
За време трајања привременог прекида обављања 

делатности такси превоза такси превозник не може да 

обавља такси превоз. 

 

Члан 44.  
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Одобрење престаје да важи по сили закона: 

 

1. Брисањем привредног друштва и предузетника 

из регистра привредних субјеката; 

2. Променом седишта привредног друштва, 

односно седишта или пребивалишта предузетника, на 

територију друге јединице локалне самоуправе; 

3. Правноснажношћу одлуке којом је привредном 

друштву изречена заштитна мера забране вршења 

делатности јавног превоза у друмском саобраћају, 

прописана законом којим се уређују привредни 

преступи или законом којим се уређују прекршаји; 

4. Правноснажношћу одлуке којом је 

предузетнику изречена заштитна мера забране вршења 

делатности јавног превоза у друмском саобраћају 

прописана законом којим се уређују прекршаји. 

У случајевима из става 1. овог члана и у случају 

укидања одобрења Канцеларија доноси решење о 

престанку важења одобрења. 

Решење Канцеларије из става 2. овог члана је коначно. 

 

Члан 45.  
Tакси превозник је дужан да у року од два дана од дана 

престанка важења одобрења, укидања одобрења, 

престанка важења одобрења по сили закона или 

подношења пријаве из члана 41. ове одлуке Одељењу 

врати одобрење, такси дозволе и кровну ознаку издату у 

складу са чланом 21. ове одлуке. 

Одељење такси превознику издаје потврду да је вратио 

одобрење, такси дозволе и кровну ознаку издату у 

складу са чланом 21. ове одлуке. 

 

IX Такси стајалишта 

 

Члан 46.  
Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или 

другој посебно уређеној површини које је одређено и 

уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем 

путника и које је обележено саобраћајном 

сигнализацијом сходно прописима којима се уређује 

безбедност саобраћаја на јавним путевима. 

 

Члан 47.  
Локације такси стајалишта и број такси места на такси 

стајалишту утврђују се решењем Одељења за 

урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне 

послове Општинске управе општине Шид у складу са 

важећим планским актима и на основу сагласности 

управљача општинских путева и улица у насељима на 

територији општине Шид. 

О постављању и одржавању саобраћајне сигнализације 

и одржавању коловоза на такси стајалиштима, стара се 

субјекат који обавља послове одржавања општинских 

путева и улица насељима на теритотији општине Шид. 

 

X Услови за обављање лимо сервиса 
 

Члан 48. 
За обављање лимо сервиса привредно друштво и 

предузетник мора испуњавати услове у погледу 

седишта, пословног угледа, возила и возача прописане 

законом. 

 

 XI Утврђивање испуњености услова за обављање 

лимо сервиса 
 

Члан 49. 
Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање 

лимо сервиса подноси се саобраћајној инспекцији. 

Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је да 

достави доказе о испуњености прописаних услова за 

обављање лимо сервиса, осим доказа о чињеницама о 

којима се води службена евиденција. 

Саобраћајна инспекција, на основу поднетог захтева 

покреће поступак инспекцијског надзора у циљу 

утврђивања испуњености услова за обављање лимо 

сервиса. 

Саобраћајна инспекција решењем утврђује испуњеност 

услова за обављање лимо сервиса. 

XII Решење за обављање лимо сервиса 
 

Члан 50. 
Захтев за издавање решења за обављање лимо сервиса 

подноси се Канцеларији. 

 

Канцеларија решење за обављање лимо сервиса издаје 

привредном друштву или предузетнику који испуњава 

услове у погледу седишта, пословног угледа, возила и 

возача прописане законом. 

Решење из става 2. овог члана је коначно. 

 

Члан 51. 
Саобраћајна инспекција најмање једном у три године 

врши проверу испуњености услова за обављање лимо 

сервиса. 

Ако се у вршењу провере утврди да је превозник 

престао да испуњава неки од услова за обављање лимо 

сервиса, Општинско веће укинуће решења за обављање 

лимо сервиса, с тим што се пре укидања решења 

одређује рок у коме је превозник дужан да достави 

доказе о испуњености прописаних услова, осим доказа о 

чињеницама о којима се води службена евиденција. 

Општинско веће одлучује о укидању решења за 

обављање лимо сервиса на основу предлога поднетог од 

стране саобраћајне инспекције. 

У случајају укидања решења за обављање лимо сервиса 

Канцеларија доноси решење о престанку важења 

решења за обављање лимо сервиса. 

 

XIII Начин обављања лимо сервиса 
 

Члан 52. 
Превозник је дужан да лимо сервис обавља на начин и 

под условима прописаним законом и овом одлуком. 

 

XIV Престанак обављања лимо сервиса 
 

Члан 53. 
Превозник може привремено или трајно прекинути са 

обављањем лимо сервиса подношењем пријаве у 

регистру привредних субјеката. 

 

Члан 54.  
Превозник је дужан да Одељењу пријави прекид 

обављања лимо сервиса у року од два дана од дана 

пријаве у регистру привредних субјеката. 
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Одељење о пријави прекида обављања лимо сервиса без 

одлагања писменим путем обавештава саобраћајну 

инспекцију. 

 

Члан 55.  
За време трајања привременог прекида обављања лимо 

сервиса превозник не може да обавља лимо сервис. 

 

XV Надзор 

 

Члан 56. 
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши 

саобраћајна инспекција (у даљем текту: Саобраћајни 

инспектор). 

 

Члан 57. 
Такси превозник и такси возач су дужни да 

саобраћајном инспектору омогуће неометано вршење 

инспекцијког надзора, без одлагања ставе на увид сва 

потребна документа, да у року који инспектор одреди 

доставе потребну документацију и поступе по налогу 

инспектора. 

 Забрањено је на било који начин ометати 

саобраћајног инспектора током вршења инспекцијког 

надзора. 

 

 Члан 58. 
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни 

инспектор има право да: 

2 Контролише да ли се такси превоз и лимо 

сервис обавља у складу са прописима; 

3 Прегледа путничка возила којима се обавља 

такси превоз и лимо сервис и контролише прописану  

документацију која се мора налазити у возилу; 

4 Врши проверу испуњености услова за 

обављање такси превоза и лимо сервиса; 

5 Утврђује идентитет возача контролом личне 

карте и других одговарајућих исправа; 

6 Контролише такси исправе и другу 

документацију која се односи на такси превоз и лимо 

сервис; 

7 Захтева достуву документације потребне за 

утврђивање чињеничног стања; 

8 Узима изјаве од возача, путника и других 

присутних и заинтересованих лица у циљу утврђивања 

чињеничног стања, 

9 Наступи као анониман корисник услуге 

(прикривени путник) само у случајевима када се 

коришћењем других доказних радњи не могу прикупити 

подаци од значаја за вршење инспекцијског надзора или 

би то било знатно отежано, односно уколико основано 

сумња да се ради о нерегистрованој делатности, уз 

претходно прибављање посебног писаног налога за 

инспекцијски надзор; 

10 Преузима друге мере и радње прописане 

законом. 

 

Члан 59. 
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни 

инспектор је овлашћен да: 

- Поднесе предлог Општинском већу за укидање 

одобрења; 

- Поднесе предлог Општинском већу за укидање 

решења за обављање лимо сервиса; 

- Нареди отклањање недостатака у погледу 

испуњености прописаних услова за обављање такси 

превоза и лимо сервиса и начина обављања такси 

превоза и лимо сервиса; 

- Нареди превознику да отклони уочене 

недостатке и неправилности у раду, ако превозник такси 

превоз и лимо сервис обавља супротно одредбама ове 

одлуке; 

- Привремено одузме идентификациону исправу - 

такси дозволу до отклањања утврђене неправилности и 

изда потврду о одузимању исте; 

- Искључи путничко возило којим се такси 

превоз обавља противно одредбама закона и ове одлуке, 

одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и 

регистарске таблице у трајању од 10 дана, а у случају 

поновног искључивања путничког возила истог 

превозника, у трајању од 30 дана; 

- Искључи путничко возило којим се лимо сервис 

обавља противно одредбама закона и ове одлуке, одреди 

место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и 

регистарске таблице у трајању од 10 дана, а у случају 

поновног искључивања путничког возила истог 

превозника, у трајању од 30 дана; 

- Решењем забрани обављање такси превоза и 

лимо сервиса до отклањања утврђених недостатака у 

погледу испуњености прописаних услова за обављање 

такси превоза и лимо сервиса; 

- Изда прекршајни налог за прекршаје 

установљене овом одлуком; 

- Педузима друге мере и радње прописане 

законом. 

 

Саобраћајни инспектор отклањање недостатака у 

погледу испуњености прописаних услова за обављање 

такси превоза и лимо сервиса, начина обављања такси 

превоза и лимо сервиса и уочених недостатака и 

неправилности у раду наређује (налаже) решењем којим 

одређује и рок за извршење истог. 

Решењем из става 2. овог члана се надзораном субјекту 

може наредити (наложити) да саобраћајног инспектора 

о извршењу решења обавести и да најкасније у року од 8 

(осам) дана од дана истека рока за поступање приложи 

документацију, односно други материјал из кога је 

видљиво да су утврђене незаконитости отклоњене, а 

прописане обавезе испуњене. 

Превозник је дужан да поступи по решењу из става 2. 

овог члана.  

Саобраћајни инспектор је дужан да без одлагања о 

предузетој мери из става 1. тачке 6. и 7. овог члана 

обавести Министарство унутрашњих послова. 

 

Члан 60. 
Против решења саобраћајног инспектора може се 

изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана од 

дана достављања решења. 

Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана 

одлаже извршења решења, осим када се ради о 

предузимању хитних мера. 

 

XVI Казнене одредбе 

 

Члан 61. 
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара 

казниће се за прекршај привредно друштво ако: 
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- обавља такси превоз, а не испуњава услове 

прописане чланом 7. став 1. и 3. ове одлуке, 

- не поступи у складу са чланом 7. став 2. ове 

одлуке, 

- обавља такси превоз возилом које не испуњава 

услове прописане чланом 8. став 1. ове одлуке,  

- рекламне паное и рекламне налепнице на такси 

возило поставља супротно одредбама члана 8. став 2. 

ове одлуке, 

- возилом управља такси возач који не испуњава 

услове прописане чланом 9. ове одлуке, 

- обавља такси превоз, а није исходовао такси 

дозволу за возача и такси дозволу за возило (члан 15. 

став 6.), 

- је такси дозвола за запосленог такси возача 

престала да важи, а такси возач обавља такси превоз 

(члан 17. став 4.), 

- такси возач поступа супротно члану 17. став 5. 

ове одлуке, 

- обавља такси превоз такси возилом које није 

уписано у такси дозволу за возило (члан 18. став 7.), 

- поступа супротно члану 19. ове одлуке, 

- одељењу не пријави сваку промену података у 

погледу возила и возача за које су издате такси дозволе 

у року прописаном одредбом члана 20. став 2. ове 

одлуке; 

- не користи кровну ознаку коју уступа на 

коришћење Одељење (члан 21. став 2.), 

- не поступи у складу са чланом 24. став. 3. ове 

одлуке, 

- таксиметар не подеси у складу са чланом 24. 

став 4. ове одлуке, 

- се у возилу којим се обавља такси превоз не 

налази неки од докумената прописаних у члану 25. ове 

одлуке, 

- у такси возилу на видном месту за корисника 

превоза није уграђен исправан и оверен таксиметар, 

истакнута такси дозвола за возача, ценовник такси 

услуга и обавештење саобраћајне инспекције о броју 

телефона на који корисник такси превоза може изјавити 

притужбе на пружену такси услугу (члан 26.), 

- не поступи у складу са чланом 27. ове одлуке, 

- такси возач одбије да обави вожњу на захтев 

корисника превоза (члан 28. став 3.), 

- такси возач поступа супротно члану 28. став 4. 

ове одлуке, 

- за време коришћења такси стајалишта такси 

возач није у свом такси возилу или поред свог такси 

возила (члан 28. став 5.), 

- обавља такси превоз на територији јединице 

локалне самоуправе, а нема одобрење те јединице 

локалне самоуправе (члан 29. став 1), 

- не поступи у складу са чланом 29. став 2. ове 

одлуке, 

- не поступи у складу са чланом 29. став 3. ове 

одлуке, 

- не поступи у складу са чланом 29. став 4. ове 

одлуке, 

- има одобрење за обављање такси превоза 

издато од стране друге јединице локалне самоуправе, а 

отпочне такси превоз на територији општине Шид (члан 

29. став 5.), 

- такси возач не поступи у складу са чланом 30. 

став 1. ове одлуке, 

- приликом обављања превоза није укључен 

таксиметар (члан 31. став 1.), 

- не поступи у складу са чланом 31. став 2. ове 

одлуке, 

- за извршену услугу превоза наплати цену 

превоза у износу који није показао таксиметар у 

тренутку завршетка превоза (члан 31. став 3.), 

- не изда рачун кориснику услуге такси превоза 

за обављени превоз који садржи назив и седиште такси 

превозника, датум, релацију или километражу и цену 

превоза (члан 31. став 4.) 

- такси возач такси превоз не обави најкраћом 

трасом до одредишта, односно путнику не препоручи 

повољнију трасу (члан 32. став 1.), 

- је такси возило у функцији јавног превоза, а 

такси возач није истакао кровну ознаку (члан 32. став 

2.), 

- осветљење кровне ознаке није искључено када 

је путник у возилу (члан 32. став 3.), 

- не поступи у складу са чланом 33. став 2. ове 

одлуке, 

- не поступи у складу са чланом 33. став 3. ове 

одлуке, 

- се такси возилом превозе деца млађа од шест 

година без пунолетног пратиоца (члан 34. став 1.), 

- се такси возилом превозе посмртни остаци и 

угинуле животиње (члан 34. став 2.), 

- било којом својом радњом која се односи на 

давање на коришћење кровне ознаке, одобрења, такси 

дозволе, такси возила и друго, омогуће другим правним 

лицима, предузетницима или физичким лицима да 

обављају такси превоз (члан 35.), 

- се такси возилом обавља линијски превоз (члан 

36. став 1.), 

- поступа супротно члану 36. став 2. ове одлуке, 

- такси возач поступа супротно члану 36. став 3. 

ове одлуке, 

- такси возач не поступи у складу са чланом 37. 

став 1. ове одлуке, 

- такси возач поступа супротно члану 38. став 1. 

ове одлуке, 

- такси возач поступа супротно члану 38. став 2. 

ове одлуке, 

- такси возач поступа супротно члану 38. став 3. 

ове одлуке, 

- такси возач поступа супротно члану 38. став 4. 

ове одлуке, 

- такси возач не поступи у складу са чланом 40. 

ове одлуке, 

- Одељењу не пријави прекид обављања 

делатности у року од два дана од дана пријаве у 

регистру привредних субјеката (члан 42. став 1.), 

- обавља такси превоз за време трајања 

привременог прекида обављања делатности такси 

превоза (члан 43.), 

- не поступи у складу са чланом 45. став 1. ове 

одлуке, 

- обавља лимо сервис за време трајања 

привременог прекида обављања лимо сервиса (члан 55.), 

- не поступи у складу са чланом 57. став 1. ове 

одлуке, 

- на било који начин омета саобраћајног 

инспектора током вршења инспекцијког надзора (члан 

57. став 2.), 
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- не поступи у складу са чланом 59. став 4. ове 

одлуке, 

 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара 

казниће се одговорно лице у привреном друштву за 

прекршаје из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара 

казниће се предузетник за прекршаје из ства 1. тачке 3., 

4., 6., 7., 9., 10., 12., 21., 22., 23., 24., 25., 38., 39., 52 и 53. 

ове одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара 

казниће се за прекршај предузетник ако обавља такси 

превоз за време трајања привременог прекида обављања 

делатности такси превоза (члан 43.). 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара 

казниће се за прекршај предузетник ако обавља лимо 

сервис за време трајања привременог прекида обављања 

лимо сервиса (члан 55.). 

Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара 

казниће се за прекршај предузетник ако обавља такси 

превоз, а не испуњава услове прописане чланом 6. став 

1., 2. и 4. ове одлуке. 

 

 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара 

казниће се физичко лице или такси возач запослен код 

привредног друштва или предузетника за прекршај из 

става 1. тачке 52. овог члана. 

Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара 

казниће се физичко лице или такси возач запослен код 

привредног друштва или предузетника за прекршај из 

става 1. тачке 53. овог члана. 

 

Члан 62. 
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара 

казниће се за прекршај предузетник ако: 

1. не поступи у складу са чланом 6. став 3. ове 

одлуке, 

2. обавља такси превоз, а не испуњава услове 

прописане чланом 9. ове одлуке,  

3. одбије да обави вожњу на захтев корисника 

превоза (члан 28. став 3.), 

4. не поступи у складу са чланом 30. став 1. ове 

одлуке, 

5. за извршену услугу превоза наплати цену 

превоза у износу који није показао таксиметар у 

тренутку завршетка превоза (члан 31. став 3.), 

6. поступа супротно члану 36. став 2. ове одлуке, 

7. поступа супротно члану 38. став 3. ове одлуке, 

8. поступа супротно члану 38. став 4. ове одлуке, 

9. у року од два дана од дана престанка важења 

одобрења, укидања одобрења, престанка важења 

одобрења по сили закона или подношења пријаве из 

члана 41. ове одлуке Одељењу не врати кровну ознаку 

издату у складу са чланом 21. ове одлуке (члан 45. став 

1.), 

10. не поступи у складу са чланом 59. став 4. ове 

одлуке. 

 

Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара 

казниће се физичко лице за прекршај из става 1. тачке 9. 

овог члана. 

 

Члан 63. 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара 

казниће се за прекршај предузетник ако: 

1) не поступи у складу са чланом 24. став. 4. ове 

одлуке, 

2) се у возилу којим се обавља такси превоз не 

налази неки од докумената прописаних у члану 25. ове 

одлуке, 

3) у такси возилу на видном месту за корисника 

превоза није уграђен исправан и оверен таксиметар, 

истакнута такси дозвола за возача, ценовник такси 

услуга и обавештење саобраћајне инспекције о броју 

телефона на који корисник такси превоза може изјавити 

притужбе на пружену такси услугу (члан 26.), 

4) не поступи у складу са чланом 27. ове одлуке, 

5) приликом обављања превоза није укључен 

таксиметар (члан 31. став 1.), 

6) не поступи у складу са чланом 31. став 2. ове 

одлуке, 

7) такси превоз не обави најкраћом трасом до 

одредишта, односно путнику не препоручи повољнију 

трасу (члан 32. став 1.), 

8) не поступи у складу са чланом 33. став 2. ове 

одлуке, 

9) не поступи у складу са чланом 33. став 3. ове 

одлуке, 

10) ако се такси возилом превозе деца млађа од 

шест година без пунолетног пратиоца (члан 34. став 1.), 

11) ако се такси возилом превозе посмртни остаци 

и угинуле животиње (члан 34. став 2.), 

12) не поступи у складу са чланом 37. став 1. ове 

одлуке, 

13) не поступи у складу са чланом 40. ове одлуке, 

14) Одељењу не пријави прекид обављања 

делатности у року од два дана од дана пријаве у 

регистру привредних субјеката (члан 42. став 1.), 

15) у року од два дана од дана престанка важења 

одобрења, укидања одобрења, престанка важења 

одобрења по сили закона или подношења пријаве из 

члана 41. ове одлуке Одељењу не врати одобрење и 

такси дозволе (члан 45. став 1.), 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара 

казниће се физичко лице за прекршај из става 1. тачке 

15. овог члана. 

 

Члан 64. 
Новчаном казном у фиксном износу од 6.000 динара 

казниће се за прекршај предузетник ако: 

7. Одељењу не пријави сваку промену података у 

погледу возила и возача за које су издате такси дозволе 

у року прописаном одредбом члана 20. став 2. ове 

одлуке; 

8. не поступи у складу са чланом 24. став. 3. ове 

одлуке, 

9. поступа супротно члану 28. став 4. ове одлуке, 

10. за време коришћења такси стајалишта није у 

свом такси возилу или поред свог такси возила (члан 28. 

став 5.), 

11. не изда рачун кориснику услуге такси превоза 

за обављени превоз који садржи назив и седиште такси 

превозника, датум, релацију или километражу и цену 

превоза (члан 31. став 4.), 

12. је такси возило у функцији јавног превоза, а 

није истакао кровну ознаку (члан 32. став 2.), 
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13. осветљење кровне ознаке није искључено када 

је путник у возилу (члан 32. став 3.), 

14. поступа супротно члану 36. став 3. ове одлуке, 

15. поступа супротно члану 38. став 1. ове одлуке, 

16. поступа супротно члану 38. став 2. ове одлуке, 

 

Члан 65. 
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара 

казниће се за прекршај такси возач, запослен код 

привредног друштва или редузетника, ако: 

1) обавља такси превоз, а не испуњава услове 

прописане чланом 9. ове одлуке, 

2) обавља такси превоз, а не поседује такси доволу 

за возача (члан 15. став 6.), 

3) обавља такси превоз, а такси дозвола за возача 

је престала да важи (члан 17. став 4.) 

4) обавља такси превоз код такси превозника који 

није уписан у такси дозволу за возача (члан 17. став 5.), 

5) обавља такси превоз, а такси дозвола за возача 

је одузета (члан 19.), 

6) обавља такси превоз на територији јединице 

локалне самоуправе, а такси превозник нема одобрење 

те јединице локалне самоуправе (члан 29. став 1), 

7) не поступи у складу са чланом 29. став 2. ове 

одлуке,  

8) не поступи у складу са чланом 29. став 3. ове 

одлуке, 

9) не поступи у складу са чланом 29. став 4. ове 

одлуке, 

10) отпочне такси превоз на територији општине 

Шид, а такси превозник има одобрење за обављање 

такси превоза издато од стране друге јединице локалне 

самоуправе (члан 29. став 5.), 

11) за извршену услугу превоза наплати цену 

превоза у износу који није показао таксиметар у 

тренутку завршетка превоза (члан 31. став 3.), 

12) се такси возилом превозе посмртни остаци и 

угинуле животиње (члан 34. став 2.), 

13) такси возилом обавља линијски превоз (члан 36. 

став 1.), 

 

Члан 66. 
Новчаном казном у фиксном износу од 7.000 динара 

казниће се за прекршај такси возач, запослен код 

привредног друштва или редузетника, ако: 

1) обавља такси превоз такси возилом које није 

уписано у такси дозволу за возило (члан 18. став 7.), 

2) не користи кровну ознаку коју уступа на 

коришћење Одељење (члан 21. став 2.), 

3) код себе нема документа прописана у члану 25. 

ове одлуке, 

4) у такси возилу на видном месту за корисника 

превоза није уграђен исправан и оверен таксиметар, 

истакнута такси дозвола за возача, ценовник такси 

услуга и обавештење саобраћајне инспекције о броју 

телефона на који корисник такси превоза може изјавити 

притужбе на пружену такси услугу (члан 26.), 

5) користи такси возило за личне потребе, а није 

уклонио кровну ознаку и таксиметар (члан 27.), 

6) одбије да обави вожњу на захтев корисника 

превоза (члан 28. став 3.), 

7) не поступи у складу са чланом 30. став 1. ове 

одлуке, 

8) приликом обављања превоза није укључен 

таксиметар (члан 31. став 1.), 

9) не поступи у складу са чланом 31. став 2. ове 

одлуке, 

10) такси превоз не обави најкраћом трасом до 

одредишта, односно путнику не препоручи повољнију 

трасу (члан 32. став 1.), 

11) не поступи у складу са чланом 33. став 2. ове 

одлуке, 

12) не поступи у складу са чланом 33. став 3. ове 

одлуке, 

13) ако се такси возилом превозе деца млађа од 

шест година без пунолетног пратиоца (члан 34. став 1.), 

14) поступа супротно члану 36. став 2. ове одлуке, 

15) не поступи у складу са чланом 37. став 1. ове 

одлуке, 

16) поступа супротно члану 38. став 3. ове одлуке, 

17) поступа супротно члану 38. став 4. ове одлуке, 

18) не поступи у складу са чланом 40. ове одлуке, 

 

Члан 67. 
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара 

казниће се за прекршај такси возач, запослен код 

привредног друштва или редузетника, ако: 

1) поступа супротно члану 28. став 4. ове одлуке, 

2) за време коришћења такси стајалишта није у 

свом такси возилу или поред свог такси возила (члан 28. 

став 5.), 

3) не изда рачун кориснику услуге такси превоза 

за обављени превоз који садржи назив и седиште такси 

превозника, датум, релацију или километражу и цену 

превоза (члан 31. став 4.), 

4) је такси возило у функцији јавног превоза, а 

није истакао кровну ознаку (члан 32. став 2.), 

5) осветљење кровне ознаке није искључено када 

је путник у возилу (члан 32. став 3.), 

6) поступа супротно члану 36. став 3. ове одлуке, 

7) поступа супротно члану 38. став 1. ове одлуке, 

8) поступа супротно члану 38. став 2. ове одлуке, 

 

XVII Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 68. 

На сва питања из области такси превоза која нису 

регулисана овом одлуком примењују се одредбе закона 

којима се уређује такси превоз. 

 

Члан 69. 
Општинско веће је дужно да утврди цену у оквиру такси 

тарифе по којој се такси превоз мора обављати на 

територији општине Шид, као и ценовник  услуга такси 

превоза у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке.  

 

Члан 70. 
Одељење је дужно да Општинском већу достави 

предлог изгледа и димензија кровне ознаке у року од 30 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Општинска управа Шид ће у року од 60 дана од дана 

утврђивања изгледа и димензија кровних ознака од 

стране општинског Већа сповести поступак јавне 

набавке истих. 

До окончања поступка из става 2. овог члана, такси 

превозници ће користити сопствене кровне ознаке. 
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Одељење је дужно да без одлагања по завршеном 

поступку из става 2. овог члана обавести саобраћајног 

инспектора који ће решењем такси превозницима 

наложити да у одређеном року кровне ознаке исходују. 

 

Члан 71. 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове Општинске управе општине 

Шид је дужно да у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке утврди локације такси стајалишта и 

број такси места на такси стајалиштима. 

 

Члан 72. 
Такси превозницима који поседују одобрења и такси 

дозволе биће издата одобрења, такси дозволе за возача и 

такси дозволе за возила са роком важења до 1. априла 

2020. године. 

Такси превозници из става 1. овог члана дужни су да 

своје пословање ускладе са одредбама ове одлуке до 1. 

априла 2020. године, с тим што је рок за усклађивање 

пословања у погледу услова прописаних чланом 87в 

став 1. тачке 4) и 5) Закона до  6. новембра 2020. године. 

Издавањем одобрења и такси дозвола у поступку 

усклађивања пословања такси превозника са одредбама 

ове одлуке престају да важе одобрења и такси дозволе 

из става 1. овог члана и такси превозници су дужни да 

исте врате Одељењу. 

 

Члан 73. 
Такси возачи који на дан ступања на снагу Закона имају 

статус такси возача, сматра се да испуњавају услове 

прописане чланом 88б став. 1. тачка 1)-3) и став 3. 

Закона.  

Возила такси превозника која на дан ступања на снагу 

Закона имају статус такси возила, сматра се да 

испуњавају услов у погледу броја возила у оквиру 

дозвољеног броја из ове одлуке. 

 

Члан 74. 
На поступке који нису окончани до дана ступања на 

снагу ове Одлуке примењиваће се одредбе Одлуке о 

ауто такси превозу путника на територији општине Шид 

("Сл. лист општина Срема", бр. 4/2007, 24/2007, 8/2008 и 

36/2008), осим  на поступке покренуте за издавање 

одобрења за обављање такси превоза, односно решења 

за обављање лимо сервиса на које ће се примењивати 

одредбе ове Одлуке.  

 

Члан 75. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 

о ауто такси превозу путника на територији општине 

Шид ("Сл. лист општина Срема", бр. 4/2007, 24/2007, 

8/2008 и 36/2008). 

 

Члан 76. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Шид''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-202/II-19  

Дана: 25. октобра 2019.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07, 83/14 

- други закон и 101/16 – други закон и 47/18), члана 27. 

став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник 

РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/206 – др. закон, 108/2016, 

113/2017 и 95/2018), члана 41. став 1. тачка 34 Статута 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, број 

1/2019) и члана 16. 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 25. октобра 2019. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ЛОКАЛ, НА КАТ. 

ПАРЦ. БР. 3260/5, БР. ПОСЕБНОГ ДЕЛА 5, У 

К.О. ШИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ШИД  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утвђује се следеће: 

• Уговором о закупу пословног простора на 

одређено време од годину дана у Шиду бр. 184 од 

10.05.2000. године уређено је да Јавно предузеће за 

стaмбене услуге и грађевинско земљиште општине 

Шид, којег заступа директор Савић Борислав, на Основу 

Одлуке о начину давања на коришћење пословних 

просторија на којима располаже јавно предузеће, као 

закуподавац даје у закуп пословни простор у Шиду на 

годину дана, Тржни центар „Зелена пијаца“ парцела 

3260/7 површине 11 м
2
, а Којић Катица из Шида, ул. 

Кнеза Милоша бр. 5 као закупац прима предметни 

пословни простор.   

• Анексом број 1 истог Уговора бр. 341 од 

01.08.2000. године, који је закључен између Јавног 

предузећа за стамбене услуге и грађевинско земљиште и 

Катице Којић из Шида, мења се временско трајање 

Уговора о закупу на одређено време, те се странке 

споразумевају да закуп буде дугорочан и траје 99 година 

од дана закључења Уговора. Истим Анексом се утврђује 

и цена дугорочног закупа који износи 202.400,00 

динара.  

• Којић Катица из Шида је у две рате са 

назначеним датумима уплате 09.08.2000. год. и 

09.10.2000. год. исплатила целокупан износ уговорене 

цене у износу од 202.400,00 динара, о чему постоје 

докази, Налог благајни бр. 261 и 328. 

• Увидом у катастар непокретности утврђено је 

да се пословни простор који је је био предмет Уговора о 

закупу пословног простора на одређено време од годину 

дана бр. 184 и Анекса бр. 1 истог Уговора бр. 341 од 

01.08.2000. год. и који се односи на парцелу број 3260/7 

данас налази на кат. парцели бр. 3260/5 у ЛН 6914 К.О. 

Шид, а да се у истом изводу види да је уписан терет, 

право закупа преко 10 година уз опис „на основу 

Уговора о закупу пословног простора бр. 184 од 

10.05.2000. године, анекса бр. 341 од 01.08.2000. год. и 

Анекса бр. 353 од 01.06.2005. год. закљученог између 
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Јавног предузећа за стамбене услуге и грађевинско 

земљиште општине Шид као закуподавца и Којић 

(Живан) Катице из Шида, ул. Милоша Обилића бр. 5, 

као закупца, уписује се се забележба права дугорочног 

закупа на период од 99 година у који рок улазе време 

закључења основног Уговора, односно закуп истиче 

дана 15.05.2099. године...“.  

• Да је намера Уговарача код склапања Анекса 1 

Уговора о закупу непокретности на одређено време 

било отуђење предметне непокретности, али да 

Уговором, тј. Анексом то није адекватно дефинисано.   

 

Члан 2. 

ОТУЂУЈЕ СЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 

пословни простор-локал површине 13 м
2
, на кат.парц. 

брoj: 3260/5, бр. посебног дела 5, уписаног у ЛН 6914 у 

К.О. Шид, у ул. Карађорђева бр. бб, Којић Катици из 

Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 5, пошто је тржишну 

вредност у целости исплатила. 

 

Члан 3. 

Oвлашћује се председник општине Шид, Предраг 

Вуковић да у име Општине Шид потпише уговор о 

отуђењу непокретности из члана 2. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-203/II-19 

Датум: 25. октобар 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 83.  и 100. Закона о заштити  животне 

средине ( ''Службени гласник РС'', бр.135/04 , 36/09, 

36/09 –др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 

14/16, 76/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.), члана  

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( 

„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и  83/14- др.закон, 

101/2016 – др.закон и 47/2018)  члана 5. Одлуке о 

отварању Буџетског фонда за заштиту животне средине 

Општине Шид (''Службени лист Општина Срема'',бр. 

14/10 ) и члана 41.став 1. тачка 7. Статута општине Шид 

(''Службени лист Општине Шид“ бр.1/19), уз сагласност 

Министарства заштите животне средине бр.401-00-

001099/2019-02 од 7.10.2019. године, Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана 25.10.2019. 

године донела је:  

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА  ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ШИД ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

1.Програмом коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине на територији општине Шид, 

за 2019.годину (у даљем тексту:Програм) утврђују се 

планирани приходи и начин коришћења средстава од 

накнаде за заштиту животне средине, предвиђене 

чланом 4.став 1. тачка 8) Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“, 

бр.95/2018), члан 99.став1. тачка 5), члана 134. и 

прилога 6.(„Сл.гласник РС“,бр.95/2018 )и чл.3.Уредбе о 

критеријумима за одређивање активности које утичу на 

животну средину према количини загађења, односно 

степену негативног утицаја на животну средину који 

настаје обављањем активности, износима накнада, 

условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено 

умањење, као и критеријумима који су од значаја за 

утицај физичких лица на животну средину („Сл.гласник 

РС“, бр.29/19). 

 

2.Средства за реализацију овог Програма планирају се у 

Буџетском фонду  Општине Шид, за 2019.годину, у 

укупном износу од 7.400.000,00 динара. 

 

Наведени износ из става 1. ове тачке може се увећати за 

износ дотација и прихода из других извора предвиђених 

чланом 4. Одлуке о отварању Буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине Шид ( „Сл.Лист 

општина Срема“, бр.14/10). 

 

3.Средства фонда из тачке  2. овог Програма, у складу са 

обавезама локалне самоуправе, утврђеним Законом о 

заштити животне средине, користиће се наменски за 

финансирање:  

 

I Програме и Пројекте праћења стања животне 

средине (мониторинг), на територији општине Шид у 

складу са чланом 69. и 70. Закона о заштити животне 

средине (Службени гласник РС, број 135/04, 36/09 

,36/09-др.закон, 72/09-др.закон , 43/11-Одлука УС и 

14/16,76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др ), – у износу од 
2.150.000,00 динара.  

 

У 2019. години планира се мониторинг: 

-  квалитета ваздуха, 

-  нивоа комуналне буке, 

-  квалитета површинских вода, 

-  праћења и прогнозе аерополена, 

-  квалитета земљишта, 

-  шума које се у власништву Општине Шид 

(очување генетског фонда, 

  побољшање структуре и остваривање 

приоритетних функција), 

- биодиверзитета и биолошких ресурса (нпр. 

очување и нега заштићених споменика природе), 

-  праћења активности радионуклида у 

земљишту, 

-  мерења посебне намене, 

-  циљних мерења нејонизујућег зрачења, 

-  контрола управљања и поступања са 

инертним,неопасним и опасним отпадом 

 

За реализацију ових програма потписаће се уговори са 

овлашћеним стручним и научним организацијама и 

установама у складу са прописима. 

 

II  Подстицајни, превентивни и санациони Програми 

и Пројeкти, као и суфинансирање истих у износу од  

4.000.000,00 динара. 
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Пројекти и програми  се односе на: 

 

пројекте рекултивације и санације, управљање отпадом, 

управљање енергијом, развој научног истраживања као 

и друге пројекте од интереса за општину и реализују се 

на територији општине, а предлажу их месне заједнице, 

јавна предузећа, факултети, стручне организације и 

установе; 

остале превентивне и подстицајне програме и пројекте, 

за чијом се реализацијом укаже потреба; 

пројекте израде катастра загађивача и  унапређења 

зеленила на територији Општине Шид. 

 

Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са 

другим субјектима система заштите животне средине. 

 

III Програми или пројекти заштите и развоја 

заштићених природних добара на територији 

општине Шид  у износу од 100.000,00 динара. 

 

У 2019. години реализоваће се програми или пројекти 

заштите и развоја заштићених добара, вршити надзор 

над реализацијом активности из усвојених Програма 

или пројеката у складу са финансијским могућностима. 

Разматраће  се и нови предлози за заштиту природних 

добара и  у складу са интересом општине водити 

поступак за њихово стављање под заштиту. 

 

IV Програми и пројекти невладиног сектора из 

области заштите животне средине у износу од  
650.000,00 динара. 

 

V Образовне активности, едукација, штампање 

пропагандног материјала, промоција и јачање 

свести о потреби заштите животне средине у износу 

од 400.000,00 динара. 

 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 

популаризације заштите животне средине, Општинска 

управа ће опредељеним средствима самостално или у 

сарадњи са другим субјектима организовати или 

учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, 

скуповима, манифестацијама из области заштите и 

унапређења живоне средине и обележавању значајних 

датума и догађаја. 

 

сајмови екологије, 

обележавање Светског дана животне средине, 

сајмови здраве хране, 

друге активности и  

ауторски хонорари или уговори о делу.  

 

VI Информисање и објављивање података о стању и 

квалитету животне средине у износу од 100.000,00 

динара. 
 

У циљу редовног, благовременог, потпуног и 

објективног обавештавања јавности о стању животне 

средине, јавности рада Општинске управе и јачању 

свести о значају заштите животне средине, наставиће се 

са припремом и континуираним иновирањем интернет 

странице исте. Истовремено ће се радити на 

обавештавању јавности о стању животне средине путем 

средстава јавног информисања. 

 

4. Финансирање, односно суфинансирање активности из 

овог Програма, вршиће се у зависности од прилива 

средстава прикупљених у складу са Законом о 

накнадама за коришћење јавних добара(„Сл.гласник 

РС“, бр.95/2018)иУредбе о критеријумима за 

одређивање  активности које утичу на животну средину 

према количини загађења, односно степену негативног 

утицаја на животну средину који настаје обављањем 

активности, износима накнада, условима за ослобађање 

од плаћања накнаде или њено умањење, као и 

критеријумима који су од значаја за утицај физичких 

лица на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.29/19) 

 

5. Финансирање и суфинансирање пројеката вршиће се 

на основу уговора или споразума о финансирању, а на 

предлог Комисије  за заштиту и унапређење животне 

средине. 

 

6. Комисија из тачке 5. овог Програма  ће  избор 

Програма и Пројеката вршити на основу расписаног 

конкурса , ако су исти сагласни са Програмом 

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 

животне средине општине Шид.  

 

7. Комисија ће Годишњи извештај о реализацији 

програма коришћења средстава  Буџетског фонда за 

заштиту животне средине доставити Општинском већу 

општине Шид најкасније до 31.јануара текуће године за 

предходну годину. 

 

8. Уколико се Програм  из ове године не реализује у 

потпуности, пренос новчаних средстава за реализацију 

активности из њега вршиће се на основу решења о 

додели средстава председника Општине Шид за исте 

намене за које су средства одобрена претходне године. 

 

Уколико се приходи не остварују у планираном износу 

доносилац решења из става 1. ове тачке одређује 

приоритет активности током текуће године . 

 

9. Стручне и административно техничке послове у вези 

са реализацијом Програма и пројеката,  обавља 

Одељење за финансије Општинске управе општине Шид 

, а надзор над извршењем уговорених обавеза и 

реализацијом појединачних програма и пројеката 

спроводи Комисија из тачке 5.овог Програма.  

 

10. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу општине Шид''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-214/II-19 

Дана: 25.10.2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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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 20. и 41. 

став1.тачка 23. Статута општине Шид («Сл. лист 

општинеШид» број:1/19) у вези члана 59.став 2. Закона 

о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016) 

Скупштина општине Шид на седници одржаној  29. 

октобар 2019. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 

ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА“ВОДОВОД“ ШИД ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕСАГЛАСНОСТ на допуну Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод“Шид  

за 2019. годину, у складу са Одлуком Надзорног одбора 

Јавног предузећа, под бројем:НО-296/19-XXIX од  

16.10.2019. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-212/II-19 

Датум: 25. октобра 2019 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07, 83/14 –др 

закон, 101/16-др.закон и 47/18 ), члана 119. став 1. тачка 

2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(“Сл. гласник РС” број 88/17,27/18-др.закони  и 10/19)  и 

члана 41. став 1. тачка 27. Статута Општине Шид ( 

„Службени лист општине Шид“ број 1/19) Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана  25. октобра 

2019. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 
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УСВАЈА  СЕ Годишњи Извештај о раду за радну 

2018/2019. годину Предшколске установе “Јелица 

Станивуковић Шиља” Шид, у складу са Одлуком 

Управног одбора број: 01-373-4/2019  од 

12.09.2019.године. 

 

II 
Решење ступа на снагу даном  доношења, а објавиће се у 

„Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-204/II-19 

Датум: 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07,83/14.-

др.закон, 101/16.-др.закон  и 47/18), члана119. став 1. 

тачка 2. Закона о основама система образовања и 

васпитања (“Сл. гласник РС” број:88/17, 27/18,др.закони 

и 10/19) члана 41. став 1. тачка 22. Статута Општине 

Шид ( „Службени лист општине Шид“ број: 1/19) 

Скупштина  општине Шид, на седници одржаној  дана 

25. октобра 2019. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА” ШИД 

ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља” 

Шид за радну 2019/2020. годину, у складу са Одлуком 

Управног одбора под бројем: 01-373-5/2019  од 

12.09.2019. године 

 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-205/II-19 

Датум, 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 30.Закона о култури (,,Службени 

гласник РС“ број: 72/09, 13/16, и 30/16), члана 32. став 1. 

тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени 

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

др.закон и  47/18) и члана 41. став 1. тачка10. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општинe Шид”, број: 

1/19), Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана 25. октобра 2019.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ШИД 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут  Културно 

образовног центра Шид , број: 200 /19  од 20.09. 2019. 

Године.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-206/II-19 

Дана: 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

2.Закона о основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС“ број: 88/17, 27/18-др.закони и 

10/19), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи ( ,,Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 

и 47/18) и члана 41. став 1. тачка48. Статута општине 

Шид (,,Службени лист општинe Шид”, број: 1/19), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана    

25. октобра 2019.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ „САВА ШУМАНОВИЋ“ШИД 

 

I 

МЕЊА СЕ Решење о именовању   чланова  Школског 

одбора Гиманазије «Сава Шумановић»Шид ( „Сл.лист 

општине Шид“ бр.5/17, 9/18 и 13/18) ) године, на 

следећи начин: 

-у глави I из реда запослених, у ставу 1.тачки 1. тако да 

се : 

„Јелисавета Тутић из Шида,Кнеза Милоша број 14.“  

замењује са:“Милена Шинка из Шида, Саве Ковачевића 

број 49“. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-207/II-19 

Дана: 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. тачка 

2.Закона о основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС“ број: 88/17, 27/18-др.закони и 

10/19), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи ( ,,Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 

и 47/18) и члана 41. став 1. тачка48. Статута општине 

Шид (,,Службени лист општинe Шид”, број: 1/19), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана   

25. октобра 2019. године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ 

ШКОЛЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ“ШИД 

 

I 

МЕЊА СЕ Решење о именовању   чланова  Школског 

одбора Основне музичке школе «Филип Вишњић» Шид 

( „Сл.лист општине Шид“ бр.5/17, 9/18 и 13/18) ) године, 

на следећи начин: 

-  у  глави II  из реда Савета родитеља, у  ставу 

1.тачки 1. тако да се : 

„Миленка Субић из Шида, Арсенија Чарнојевића 33“  

замењује са:“Бојан Стојадиновић из Шида, Насеље 

„Исток“ 20/6 “. 

- Taкође се у глави II  из реда Савета родитеља, у  

ставу 1.тачки 2. тако да се: 

„Горан Жилић из Шида,  Златка Шнајдера 41“ замењује 

са:“ Александра Новаковић из Шида, Арсенија 

Чарнојевића 27“. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-208/II-19 

Дана: 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

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

2.Закона о основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник РС“ број: 88/17, 27/18-др.закони и 

10/19), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи ( ,,Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14 

и 47/18) и члана 41. став 1. тачка48. Статута општине 

Шид (,,Службени лист општинe Шид”, број: 1/19), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана 

25.10.2019.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „САВА ШУМАНОВИЋ“ЕРДЕВИК 

 

I 

МЕЊА СЕ Решење о именовању   чланова  Школског 

одбора Основне школе «Сава Шумановић»Ердевик  ( 

„Сл.лист општине Шид“ бр.5/17 ) године, на следећи 

начин: 

-  у  глави II  из реда Савета родитеља, у  ставу 

1.тачки 2. тако да се : 

„Моника Петрус из Ердевика ,Карађорђева 63“  

замењује са:“Јованка Чинчурак из Ердевика , Пинкијева 

13“. 

 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-213/II-19 

Дана: 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

На основу члана 116.став 9. тачка 6. и члана 117.став 3. 

тачка 4.Закона о основама система образовања и 

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

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

локалној самоуправи ( ,,Службени 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 (,,Службени 

лист општинe Шид”, број: 1/19), Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној дана 25. октобра  

2019.године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЈЕЛИЦА 

СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ШИД 

 

I 

МЕЊА СЕ Решење о именовању   чланова  Управног 

одбора Предшколске установе «Јелица Станивуковић 

Шиља»Шид  ( „Сл.лист општине Шид“ бр.16/16, 5/17 и 

17/17), на следећи начин: 

- у  глави I ставу 2.  из реда запослених , у  тачки 

2. тако да се : 

„Сања Латас, Шид. Мајке Јевросиме30, замењује се  

са:“Николина Арамбашић, Моровић, Иве Андрића 10. 

- у  глави I ставу 3.  из реда родитеља, у  тачки 3. 

тако да се : 

„Сандра Павлица, Шид , Трг Републике 2“ замењује са: 

„Биљана Чајић, Шид, „12.Априла“48,  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-209/II-19 

Дана: 25. октобра 2019. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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