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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 47. став 5., члана 58.  и 185. став 3. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' број: 

21/16 и 113/17,95/18 и 113/17 -др.закон),  члана 5. 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места службеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 88/16,113/17 -др. 

закон и 95/18-др.закон),  члана 4. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  (''Сл. гласник РС'' број 88/16 и 113/17-др. 

Закон и 95/18-др.закон), као и члана 18.  став 2. Одлуке 

о Општинској управи општине Шид  („Сл лист општине 

Шид“ број: 7/17,26/19) и члана  25. Одлуке о 

општинском правобранилаштву општине Шид (''Сл. 

лист општине Шид''  број: 15/14),  Општинске веће 

општине Шид,  на предлог начелника Општинске 

управе општине Шид, дана 13.12.2019. године, усвојило 

је обједињен 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И  

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и ситематизацији радних 

места у Општинској управи, Општинском 

правобранилаштву и стручним службама општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“ број: 18/17, 1/18 и 12/18), (у 

даљем тексту Правилник), мења се члан 4. и гласи: 

У Правилнику су систематизована следећа радна места 

 

Функционери- - постављена лица 4 

Службеник на положају –  

I група 

1 радно место 1  службеник 

Службеник на положају – II група 1 радно место 1 службеник 

   

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 11 11 

Саветник 22 24 

Млађи саветник 3 3 

Сарадник 14 26 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 13 14 

Референт  / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 63 радних места 78 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места / / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места / / 

Четврта врста радних места 6 6 

Пета врста радних места 5 12 

Укупно: 11 радних места 18 намештеника 

 

Члан 2. 
У Правилнику мења се члан 5. став 1. и гласи: 

Укупан број систематизованих радних места у 

Општинској управи је 71 и то : 

- 2 службеника на положају,  

- 59 службеника на извршилачким радним 

местима и  

- 10 намештеника. 
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Члан 3. 
Члан 19. Правилника мења се и гласи: 

Правилник садржи радна места на положајима, 

извршилачка радна места и радна места на којима раде 

намештеници. 

 

 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – I група 1  радно место 1  службеник 

Службеник на положају – II група 1 радно место 1 службеник 

 

 
  

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 9 9 

Саветник 20 22 

Млађи саветник   3 3 

Сарадник 14 26 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 13 14 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 59 радних места 74 службеника 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места / / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места  / 

Четврта врста радних места 6 6 

Пета врста радних места 4 11 

Шеста врста радних места / / 

Укупно: 10 радних места 17 намештеника 

 

Члан 4. 
У члану 20. Правилника радно место број “50“. Шеф 

службе за урбанизам, обједињену процедуру и 

заштиту животне средине” брише се.  

 

Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Сл. листу општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:110-32/III-19 

Датум: 13.12.2019. године 

Шид 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Зоран Семеновић 

 

 

На основу члана 41. Одлуке о грађевинском земљишту 

("Сл. лист општине Шид", бр. 3/2015 и 8/2018) и члана 

60. став 1. тачка 15. Статута општине Шид („Службени 

лист општине Шид“, број: 1/2019), Општинско веће 

општине Шид на седници одржаној 13.12. 2019. године, 

доноси: 

 

ОДЛУКА 

О ЦЕНОВНИКУ ЗА ПОЧЕТНИ ИЗНОС 

ЗАКУПНИНЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД РАДИ 

ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 1. 

Висина закупнине јавне површине утврђују се у 

различитој висини зависно од врсте делатности, 

површине, техничко-употребне карактеристике 

објеката, односно у зонама у којима се налазе објекти, 

предмети или врше услуге за које се плаћа закупнина. 

 

Закуп јавне површине за општину Шид утврђује се по 

зонама и то: 

 

СТРОГА ЦЕНТРАЛА ЗОНА ШИДА 
а) лева и десна страна улице Карађорђеве од почетка 

улице до раскрснице са улицама Лазе Костића и Трг 

Републике, 

б) улица Петра Кочића и Алексе Шантића од 

раскрснице са улицама Николе Тесле и раскрсницом 

Кнеза Милоша, 

ц) улица Цара Душана од почетка улице до раскрснице 

са улицама Вука Караџића и Николе Тесле, 

д) улица Светог Саве од почетка до раскрснице са 

улицама Саве Шумановића и Николе Влашког, 

е) лева и десна страна улице Цара Лазара од почетка 

улице до раскрснице са улицом Сремском и Јанка 

Чмелика. 

 

ДРУГА ЗОНА 
- шира централна зона Шида. 

а) преостали део улица Светог Саве, Цара Лазара, Цара 

Душана и улица Николе Тесле од улице Цара Душана до 

Петра Кочића, улица Вука Караџића до раскрснице са 

улицом Сремском, 

б) блок 70 - Кнеза Милоша непарна страна од броја 45-

90, Алексе Шантића непарна страна од броја 3 до 11А и 

насеље Јелице Станивуковић, блок 79 - Филипа 

Вишњића парна страна од броја 2-44А, Ђуре Јакшића 
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непарна страна од 1-33, блок 81 - Пинкијева непарна 

страна од 3-21, Јанка Веселиновића непарна страна од 

27-39, Ђуре Јакшића парна страна од броја 2-28, блок 82 

- Пинкијева парна страна од 2-10, Лазе Костића, Јанка 

Веселиновића непарна страна од 1-17, блок 83 - 

Карађорђева непарна страна од 93-129. 

 

ТРЕЋА ЗОНА 
- остали део Шида и насељена места на територији 

општине Шид. 

Насељена места: Адашевци, Батровци, Бачинци, 

Беркасово, Бикић До, Бингула, Ердевик, Гибарац, 

Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, 

Привина Глава, Сот, Вашица, Вишњићево. 

 

Члан 2. 

ТАРИФА 

Закуп простора на јавној површини у пословне и друге 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности: 

За обављање пословне делатности у привременим 

објектима - киосци и мањи монтажни објекти и 

привременим покретним објектима плаћа се закуп 

простора јавне површине по 1 m
2
 дневно и то:  

1. прва зона 4,00 дин/1 m
2
 на дан,  

2. друга зона 2,70 дин/1 m
2
 на дан,  

3. трећа зона 1,40 дин/1 m
2
 на дан.  

 

За постављање расхладних уређаја и витрина за продају 

алкохолних, безалкохолних пића и сладоледа на 

површинама јавне намене или испред пословног 

простора обрачунава се и наплаћује накнада за 

коришћење јавне површине и то:  

4. прва зона 4,00 дин/1 m
2
 на дан,  

5. друга зона 2,70 дин/1 m
2
 на дан,  

6. трећа зона 1,40 дин/1 m
2
 на дан. 

  

За коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословног простора у пословне сврхе (продаја 

робе, пружања угоститељских и других услуга) 

обрачунава се и наплаћује закупнина и то:  

7. прва зона 4,00 дин/1 m
2
 на дан,  

8. друга зона 2,70 дин/1 m
2
 на дан,  

9. трећа зона 1,40 дин/1 m
2
 на дан. 

  

За зимске баште у периоду од 1. новембра до 31. марта: 

1) прва зона 4,00 дин/ 1 m
2
 на дан,  

2) друга зона 2,70 дин/1 m
2
 на дан,  

3) трећа и четврта 1,40 дин/1 m
2
 на дан.  

 

За постављање забавних игара, рингишпила и других 

објеката забавних радњи:  

1) прва зона 15,00 дин/1 m
2
 на дан,  

2) друга зона 10,20 дин/1 m
2
 на дан,  

3) трећа зона 5,30 дин/1 m
2
 на дан.  

 

За постављање телефонских говорница по апарату 10,00 

дин. на дан. 

 

За следеће заузеће јавних површина закуп се обрачунава 

по ценовнику у зони у којој се наведени привредни 

објекти постављају сходно површини коју заузима и 

броју дана за који се одобрава заузеће:  

 

 надстрешнице до 10 m
2
, 

 плоче за обавештавање површине до 6 m
2
 у 

заштићеним природним добрима,  

 носачи са антена на постојећим зградама, 

путевима и контејнерима електронских 

комуникација који се постављају или 

инсталирају на кaбловима и мрежама 

електронских комуникација,  

 контејнери за смештај електронско 

комуникационе мреже, електроенергетске 

опреме и уређаја,  

 типски ормани за унутрашњу и спољашњу 

монтажу за смештај електронске комуникације, 

 други објекти који се постављају у функцији 

обављања пословне делатности и служе 

задовољавању потреба грађана.  

 

НАПОМЕНА:  
Обвезник накнаде дужан је да закупнину плати до 15. у 

месецу за претходну годину у месецу када почиње да 

тече закуп. 

 

 Ценовник за почетни износ закупнине за давање 

у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

општине Шид ради постављања монтажних 

објеката ће важити од 01.01.2020. до 31.12.2020. 

године. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:464-36/III-19 

Датум:13.12.2019. 

Шид 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Зоран Семеновић 

 

 

На основу члaна 96. став 3.  Статута општине Шид (,,Сл. 

лист општинeШид“ број: 1/19), Општинско веће 

општине Шид, на предлог Оштинске управе општине 

Шид, на седници одржаној дана  13.12.2019. године, 

донело је  

 

ОДЛУКУ  

О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О 

НАЦРТУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ 

ШИД ЗА ПЕРИОД 2020-2025.ГОДИНЕ 

 

I 

ОРГАНИЗУЈЕ СЕ  Јавна расправа о  Нацрту  Плана  

јавног здравља општине Шид за период  2020-2025. 

године . 

 

II 

Јавна расправа ће трајати 20 (двадесет) дана  и то од 

20.12. 2019.године  до 08.01.2020. године. 

Јавну расправу ће организовати Председник 

Општинског већа општине Шид на следећи начин: 
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 -излагањем  текста  Нацрта наведеног Плана,  

на огласној табли општине, месних заједница на 

територији општине Шид и званичном сајту општине 

Шидwww.opstinasid.org. 

 -одржавањем Јавне презентације о  Нацрту 

Плана  јавног здравља општине Шид за период  2020-

2025. године  у просторијама сале  Скупштине општине 

Шид, Карађорђева број 2., дана 08.01.2020. године  у  

14,00 часова. 

 Председник Општинског већа  ће преко 

средстава јавног информисања  упутити јавни позив  за 

учешће у јавној расправи  свим заинтересованим 

грађанима, представницима удружења грађана, стручној 

и осталој јавности  и средствима јавног обавештавања са 

територије општине Шид, ради прикупљања предлога, 

сугестија и мишљења у вези Нацрта исте Одлуке. 

 Сва заинтересована лица могу своје предлоге, 

сугестије  и мишљења на Нацрт Плана  јавног здравља 

општине Шид за период  2020-2025. године доставити  у 

писаном облику преко поште или лично  на следећу 

адресу: Општинска управа општине Шид, соба број 9, 

Шид, Карађорђева број 2, најкасније 

до.11.12.2019.године до 14,00 часова, или у 

електронској форми на адресу kabinetsid@mts.rs. 

 

Примедбе,  сугестије  и мишљења могу се изнети и 

усмено на Јавној презентацији. 

О току Јавне расправе сачиниће се Извештај који 

садржи све предлоге, сугестије и мишљења изнета у 

јавној расправи, као и ставове органа надлежног за 

припрему предлога акта о поднетим предлозима и 

сугестијама са образложењем разлога за њихово 

прихватање, односно неприхватање. 

Извештај ће се објавити на огласној табли општине Шид 

огласним таблама месних заједница  и званичном сајту 

општине Шид www.opstinasid.org. 

 Након спроведене Јавне презентације, Одлуку о  

организовању јавне расправе о Нацрту Плана  јавног 

здравља општине Шид за период  2020-2025. године , са 

Извештајем о току Јавне расправе  доставиће се 

Општинском већу  општине Шид, ради утврђивања 

Предлога истог. 

 

III 

Ова Одлука  ступа на снагу  даном доношења, а 

објавиће се у  ,,Службеном листу општине Шид“. 

 

Прилог: ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ШИД 

2020-2025 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 50-13/III-19 

Дана:13.12.2019. 

Шид 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Зоран Семеновић 

 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

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

83/14-др.закон, 101/14-др.закон и 47/18) и члана 60. став 

1. тачка 2. Статута општине Шид (,,Службени лист 

општина Шид “ број 1/19), а у вези члана 18 и 20. став  

1., и 2. Одлуке о Општинском  правобранилаштву 

општине Шид (,,Службени лист општине Шид“ број 

15/14), Општинско веће на предлог заменика 

председника општине Шид, на седници одржаној 

дана13.12.2019. донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ОПШТИНСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА 

 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ са функције Општинског 

правобраниоца, Милан Филиповић, дипломирани 

правник, из Шида,  са 13.12.2019.године.  

 

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

,,Службеном листу општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-68/III-19 

Дана:13.12.2019. 

Шид 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Зоран Семеновић 

 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

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

83/14-др.закон, 101/14-др.закон  и 47/18) и члана 60. став 

1. тачка 2. Статута општине Шид (,,Службени лист 

општина Шид “ број 1/19), а у вези члана 18 и 20. став  

1., и 2. Одлуке о Општинском  правобранилаштву 

општине Шид (,,Службени лист општине Шид“ број 

15/14), Општинско веће на предлог заменика 

председника општине Шид, на седници одржаној дана 

13.12.2019. донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ  ОПШТИНСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА 

 

I 
МИЛАН ФИЛИПОВИЋ, дипломирани правник, из 

Шида, ПОСТАВЉА СЕ на функцију Општинског 

правобраниоцa  почев од 14.12.2019. године, на период 

од 5 (пет) година. 

 

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

,,Службеном листу општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-69/III-19 

Дана:13.12.2019. 

Шид 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Зоран Семеновић 

 

http://www.opstinasid.org/
mailto:kabinetsid@mts.rs
http://www.opstinasid.org/


 

 

Број 38                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД               петак 13. децембар 2019. 

 

5 

 

САДРЖАЈ 

 

Број     Назив                                                                                                                                                        Страна  

акта                                                                                                                                                                        акта 

ОПШТИНА ШИД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
ПРАВИЛНИК: 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И  СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ ШИД .......................................................................................................................................................... 1 

 

ОДЛУКЕ: 

ОДЛУКА О ЦЕНОВНИКУ ЗА ПОЧЕТНИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ШИД РАДИ ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА........................................................................................................................................................................................ 2 

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПЕРИОД 2020-2025.ГОДИНЕ ............................ 3 

 

РЕШЕЊА: 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ......................................................................................................................................................................... 4 

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉЕЊУ  ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ..................................................................................................................................................................... 4 

 



 

 

Број 38                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД               петак 13. децембар 2019. 

 

6 

 



 

 

Број 38                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД               петак 13. децембар 2019. 

 

7 

 

 

Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

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

Карађорђева бр. 2 Шид. 

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

www.sid.rs 


