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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ШИД
Година VIII

Број 5/2020
На основу члана 20. став 1 тачка 4. и члана 32. став
1. тачка 6 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16
и 47/18), члана 209. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, број 24/11), на основу
члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Шид
(„Службени лист општине Шид“, број 1/19),
Скупштина општине Шид на седници одржаној 20.
фебруара 2020. године, доноси
ОДЛУКУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ ШИД
Део први: Уводне одредбе
Члан 1.
Предмет одлукe
Одлуком о социјалној заштити утврђују се права
грађана/ки општине Шид на услуге социјалне
заштите и мере материјалне подршке, поступци за
остваривање права, права и обавезе корисника
социјалне заштите, финансирање социјалне
заштите, као и друга питања од значаја за
социјалну заштиту на нивоу локалне заједнице у
складу са Законом о социјалној заштити.
Сви појмови у овој одлуци употребљени у
граматичком мушком роду подразумевају мушки и
женски природни род.
Члан 2.
Права на социјалну заштиту
Сваки појединац и породица којима је неопходна
друштвена помоћ и подршка ради савладавања
социјалних и животних тешкоћа и стварање услова
за задовољење основних животних потреба имају
право на социјалну заштиту у складу са законом, у
висини, под условима и на начин утврђено овом
одлуком и у складу са материјалним и другим
могућностима општине.

Шид
20. фебруар 2020. година
Права на социјалну заштиту обезбеђују се
пружањем
услуга
социјалне
заштите
и
материјалном подршком.
Права утврђена овом одлуком везана су за личност
и не могу се преносити.
Члан 3.
Корисници социјалне заштите
Корисник права на услуге социјалне заштите и
мере материјалне подршке јесте појединац,
односно породица која се суочава с препрекама у
задовољавању потреба, услед чега не може да
достигне или да одржи квалитет живота, или која
нема довољно средстава за подмирење основних
животних потреба, а не може да их оствари својим
радом, приходом од имовине или из других извора.
Породицом у смислу остваривања права на мере
материјалне подршке сматрају се супружници и
ванбрачни партнери, деца и сродници у правој
линији без обзира на степен сродства, као и
сродници у побочној линији до другог степена
сродства, под условом да живе у заједничком
домаћинству.
Лице које је закључило уговор о доживотном
издржавању не може да оствари права из ове
одлуке, као ни појединац, односно члан породице
који је способан за рад, уколико одбије понуђено
запослење, радно ангажовање на привременим,
повременим и сезонским пословима, стручно
оспособљавање,
преквалификацију,
доквалификацију.
Корисници права на социјалну заштиту су
грађани/ке који имају пребивалиште на територији
општине Шид.
Изузетно, право на социјалну заштиту у складу са
одредбама ове одлуке признаје се и:
лицима која имају боравиште на територији
општине која се нађу у стању потребе за услугама
социјалне заштите и мерама материјалне подршке;
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лицима која се нађу у скитњи или им је из
других разлога потребно обезбедити право на
социјалну заштиту;
корисницима социјалних услуга који имају
пребивалиште на територији других општина, у
складу са одредбама међуопштинског споразума о
пружању услуга социјалне заштите;
страним држављанима и лицима без
држављанства у потреби за социјалном заштитом,
у складу са Законом и међународним уговорима.
Члан 4.
Средства за остваривање права на социјалну
заштиту
Средства за обављање делатности социјалне
заштите у надлежности локалне самоуправе
обезбеђују се у буџету општинеШид.
Средства за обезбеђивање услуга социјалне
заштите могу се прибављати и путем донација, као
и уступањем имовине, оснивањем задужбина и
фондација, у складу са законом.
Имовина намењена социјалној заштити може се
користити искључиво за обезбеђење услуга
социјалне заштите.
Средства за обезбеђивање права на услуге
социјалне заштите предвиђене овом одлуком
обезбеђују се и из наменских трансфера буџета
Републике Србије у складу са чланом 207. Закона о
социјалној заштити и Уредбом о наменским
трансферима.
У обезбеђивању средстава за пружање услуга
социјалне заштите може да учествује и корисник, у
обиму и на начин утврђен законом овом одлуком и
општима актима који ће бити донети за потребе
њеног спровођења.
Члан 5.
Поступак за остваривање права на социјалну
заштиту
На поступак за остваривање права на услуге
социјалне заштите и мере материјалне подршке
предвиђене овом одлуком, примењују се одредбе
закона којим се уређује општи управни поступак,
ако Законом о социјалној заштити није другачије
одређено.
Средства за покриће трошкова поступка за
остваривање права из ове одлуке обезбеђују се у
буџету општине и те трошкове не сносе грађани.
Члан 6.
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Сарадња у обезбеђивању права на социјалну
заштиту
Општина Шид у обезбеђивању права грађана на
социјалну заштиту сарађује са установама и
другим
облицима
организовања
утврђених
законом/има преко којих обављају делатност:
Центром за социјални рад Шид, пружаоцима
услуга
социјалне
заштите,
установама
предшколског, основног, средњег и високог
образовања; здравственим установама, полицијом,
правосудним и другим државним органима,
удружењима и другим правним и физичким
лицима.
Сарадња у пружању услуга социјалне заштите
остварује се у оквирима и на начин утврђен
споразумима о сарадњи.
Део други: Услуге социјалне заштите
Глава 1. Сврха, врсте и корисници услуга
Члан 7.
Сврха услуга социјалне заштите
Услуге социјалне заштите су активности пружања
подршке и помоћи појединцу и породици ради
побољшања, односно очувања квалитета живота,
отклањања или ублажавања ризика неповољних
животних околности, као и стварања могућности
да самостално живе у друштву.
Члан 8.
Врсте услуга социјалне заштите
У складу са чланом 40. Закона о социјалној
заштити општина Шид обезбеђује следеће групе
услуга социјалне заштите:
1. дневне услуге у заједници;
2. услуге смештаја.
Члан 9.
Правилници и одлука о цени услуга
Спецификација услуга у складу са Правилником о
ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите, обезбеђивање и
пружање услуга, као и критеријуми за евентуално
учешће корисника и њихових сродника у цени
услуге биће дефинисани правилником за сваку од
услуга предвиђених овом одлуком на које
сагласност даје Општинско веће општине Шид.
Општинско веће даје сагласност на предлог
правилника лиценцираног пружаоца услуге
изабраног у поступку јавне набавке услуга
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социјалне заштите, као и сагласност на предлог
правилника пружаоца услуге који је одабран по
основу јавног конкурса, у случају када је реч о
услугама које нису стандардизоване.
Сагласност на Одлуку о цени услуга социјалне
заштите, на предлог Општинске управе задужене
за послове социјалне заштите, даје Општинско
веће.
Одељак 1. Дневне услуге у заједници
Члан 10.
Сврха дневних услуга у заједници
Дневне услуге у заједници обухватају активности
које подржавају боравак корисника у породици и
непосредном окружењу.
Члан 11.
Дневне услуге у заједници
Општина Шид обезбеђује право на следеће дневне
услуге у заједници:
Помоћ у кући за одрасла и старија лица
Лични пратилац детета
1.1. Помоћ у кући за одрасла и старија лица
Члан 12.
Сврха услуге помоћ у кући
Помоћ у кући пружа се када је породична подршка
недовољна или није расположива, у складу са
идентификованим
индивидуалним
потребама
одраслих и старијих особа, које услед немоћи или
смањених функционалних способности нису у
стању да живе без помоћи других лица.
Услуга помоћи кући се пружа корисницима у
урбаном и руралном подручју општине Шид.
Члан 13.
Корисници услуге помоћ у кући
Корисник права на услугу помоћ у кући јесте
појединац, који се суочава с препрекама у
задовољавању потреба, услед чега не може да
достигне или да одржи квалитет живота, или који
нема довољно средстава за подмирење основних
животних потреба, а не може да их оствари својим
радом, приходом од имовине или из других извора.
Корисници услуге помоћу у кући су:
лица старија од 65 година која живе сама у
домаћинству или са другим лицима неспособним
за пружање помоћи
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одрасла лица са хроничним обољењима,
која су теже или тешко покретна без обзира на
старосну границу.
1.2. Лични пратилац детета
Члан 14.
Сврха услуге лични пратилац детета
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање
детету одговарајуће индивидуалне практичне
подршке ради укључивања у редовно школовање, и
активности у заједници, ради успостављања што
већег нивоа самосталности.
Услугу непосредно пружа лични пратилац детета
кроз активности које се планирају и реализују у
складу са индивидуалним потребама детета, у
области кретања, одржавања личне хигијене,
облачења, храњења и комуникације са другима.
Услуга се може користити до краја редовног
школовања укључујући завршетак средње школе.
Члан 15.
Корисници услуге лични пратилац детета
Лични пратилац доступан је детету са
инвалидитетом односно са сметњама у развоју,
коме је потребна подршка за задовољавање
основних потреба у свакодневном животу у
области кретања, одржавања личне хигијене,
храњења, облачења и комуникације са другима,
под условом да је укључено у васпитно-образовну
установу, односно школу, до краја редовног
школовања, укључујући завршетак средње школе.
Одељак 2. Услуге смештаја
Члан 16.
Сврха и корисници услуге смештаја
Услуге
смештаја
обезбеђују
кориснику
краткотрајни смештај, осигуравају му безбедност,
задовољење његових основних потреба и приступ
другим услугама, и изналажење одрживих решења
за кризну ситуацију, док се не утврди одговарајући
облик заштите или обезбеђивање у месту
пребивалишта.
2.1. Прихватилиште за одрасла и стара лица
Члан 17.
Сврха услуге смештаја у прихватилишта за
одрасла и стара лица
3
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Услугом смештаја у прихватилиште кориснику се
обезбеђује привремени смештај и осигурава
безбедност, изналажење одрживих решења за
кризне ситуације, задовољење његових основних
потреба и приступ другим услугама.
Услугу смештаја у прихватилиште за одрасла и
стара лица ће се пружати корисницима који по
процени Центра за социјални рад Шид имају
потребу за смештајем у прихватилише или
ургентним смештајем одраслих и старих лица.
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Члан 20.
Корисници услуга
Корисници услуге прихватилишта за жртве насиља
у породици су жртве насиља и злостављања у
породици, која се решењем о признавању права на
услугу, по решењу Центра за социјални рад
упућују на услугу прихватилишта за жртве насиља
у породици.
Глава 2. Обезбеђење услуга социјалне заштите

Члан 18.
Корисници улуге прихватилишта за одрасла и
стара лица
Корисници услуге привременог смештаја у
прихватилиште су:
одрасла
и
стара
лица у
кризним
ситуацијама, бескућници и просјаци који имају
пребивалиште на територији општине Шид, као и
лица затечена у стању социјалне потребе са
територије других општина или странци, а који по
процени ЦСР имају потребу за смештајем.
2.2. Прихватилиште
породици

за

жртве

насиља

у

Члан 19.
Сврха услуге
Прихватилиште за жртве насиља у породици
обезбеђује привремени смештај
лицима
у
случајевима акутног стања насиља у породици,
којима су по сопственој процени или по процени
надлежних државних органа угрожени безбедност,
здравље и живот.
Акутно стање насиља у породици обухвата
наношење или покушај наношења телесних
повреда, изазивање страха претњом, присиљавање
или навођење на сексуални однос, ограничавање
слободе кретања или комуницирања са трећим
лицима, вређање, као и свако друго безобзирно
понашање.
Овом услугом обезбеђује се смештај, исхрана,
здравствена заштита, правна помоћ, саветовање и
консултације, психосоцијална подршка, упућивање
на оспособљавање за рад, повезивање са другим
надлежним институцијама.
Услугу смештаја у прихватилиште за жртве насиља
у породици ће се пружати корисницима који по
процени Центра за социјални рад Шид имају
потребу за овим смештајем.

Одељак 1.
заштите

Наручивање

услуга

социјалне

Члан 21.
Наручивање услуга путем јавне набавке
Пружање услуга социјалне заштите из ове Одлуке
за које су, од стране Министарства рада,
запошљавања, борачких и социјалних питања
Правилником о ближим условима и стандардима за
пружања услуга социјалне заштите, прописани
стандарди за пружање услуга, поверава се
уговором овлашћеном пружаоцу услуге изабраном
у поступку јавне набавке у складу са Законом о
социјалној заштити и Законом о јавним набавкама.
Орган општинске управе надлежан за социјалну
заштиту, као наручилац услуге, позив за
подношење понуда за пружање услуга социјалне
заштите објављује у складу са законом којим се
уређују јавне набавке.
Члан 22.
Уговор о јавној набавци
Уговор о јавној набавци услуге закључује се
између
наручиоца
услуге
и
одабраног
лиценцираног пружаоца услуге социјалне заштите,
и њиме се обавезно уређује начин плаћања,
праћење и трајање пружања услуге, као и начин
извештавања и услови раскида уговора.
Члан 23.
Међуопштинско наручивање услуга
У
циљу
економичнијег
и
ефикаснијег
обезбеђивање услуга социјалне заштите, надлежни
орган општинске управе, може, на основу
међуопштинског споразума, објавити заједнички
позив за подношење понуда за пружање услуга.
Глава 3. Поступак
социјалне заштите

за

коришћење

услуга
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Одељак 1. Покретање поступка за признавање
права на услуге социјалне заштите
Члан 24.
Покретање поступка за признавање права на
услугу социјалне заштите
Иницијативу за покретање поступка за признавање
права на услуге социјалне заштите може поднети
свако физичко или правно лице.
Центар за социјални рад је надлежан за покретање
поступка за коришћење услуге лицу које се затекло
на територији општине Шид у случају потреба за
неодложном интервенцијом.
Одељак 2. Одлука о коришћењу услуге
Члан 25.
Надлежност за признавање права
Поступак за коришћење услуге из ове одлуке коју
обезбеђује општина Шид спроводи Центар за
социјални рад Шид, по службеној дужности или на
захтев корисника.
Центар за социјални рад је месно надлежан за
спровођење поступка за признавање права на
услугу за кориснике који имају пребивалиште на
територији општине Шид.
Изузетно, Центар за социјални рад Шид може
спровести поступак за коришћење услуге из става
1. овог члана у случају да корисник има боравиште
на територији општине Шид.
Центар за социјални рад Шид одлучује о
коришћењу услуга предвиђених овом одлуком,
применом одредаба закона којим се уређује општи
управни поступак, ако Законом о социјалној
заштити није другачије одређено.
У поступку одлучивања о признавању права на
услуге социјалне заштите које се пружају деци и
младима, а које су признате овом одлуком Центар
за социјални рад Шид, по потреби, прибавља
мишљење Интерресорне комисије.
Члан 26.
Решење о признавању права
Ако водитељ случаја, односно, када је то законом и
другим прописом одређено – стручни тим Центра
за социјални рад, процени да корисник има
потребу за услугом, Центар за социјални рад
доноси решење о признавању права на коришћење
услуге коју обезбеђује јединица локалне
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самоуправе и упућује корисника код изабраног
пружаоца услуге.
Члан 27.
Упућивање корисника ради коришћења услуга
обезбеђених путем јавне набавке
Центар за социјални рад Шид након процене
доноси решење о признавању права корисника,
ради коришћења услуге/а коју је општина Шид
обезбедила путем јавне набавке, овлашћеном
пружаоцу услуге са којим је закључен Уговор о
пружању услуге.
Члан 28.
Решење о одбијању захтева за коришћење
услуге
Ако водитељ случаја, односно стручни тим Центра
за социјални рад процени да корисник нема
потребу за услугом , захтев за коришћење тражене
услуге социјалне заштите одбиће се решењем.
Члан 29.
Жалба на решење којим се одбија захтев за
коришћење услуге
Против решења којим се одбија захтев за
коришћење услуге може се изјавити жалба у року
од 15 дана.
Жалба из става 1. овог члана изјављује се
Општинском већу као надлежном органу јединице
локалне самоуправе.
Одлука о жалби из става 1.овог члана доноси се у
року од 30 дана.
Члан 30.
Извештавање о пружању услуге и упућивање
корисника другом пружаоцу
Ако овлашћени пружалац услуге одбије да
кориснику пружи услугу предвиђену решењем о
признавању права (упутом), дужан је да о томе
одмах, писменим путем, обавести центар за
социјални рад и корисника, и да за то наведе
разлоге.
Поводом обавештења из става 1. овог члана,
корисник у року од осам дана од пријема
обавештења, може упутити притужбу Центру за
социјални рад.
Центар за социјални рад ће, пошто размотри
притужбу из става 2. овог члана, упутити
корисника другом овлашћеном пружаоцу са списка
овлашћених пружалаца услуге, ако овлашћени
5
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пружалац услуге из става 1. овог члана упућеном
кориснику не може пружити услугу.
О одбијању пружања услуге Центар за социјални
рад одмах обавештава надлежно одељење
Општинске управе, орган надлежан за издавање
лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите и
инспекцију социјалне заштите.
Члан 31.
Извештавање
о
реализованим
упутима/уговорима о пружању услуге
О реализованим упутима, односно закљученим
уговорима о пружању услуге социјалне заштите из
става 1. претходног члана, Центар за социјални рад
извештава надлежно одељење општинске управе о
непосредном уговарању коришћења услуге одмах
по отпочињању пружања услуге.
Центар за социјални рад подноси годишњи
извештај о одбијању пружања услуга министарству
надлежном за социјална питања, надлежном
одељењу Општинске управе и заводу за социјалну
заштиту.
Члан 32.
Непосредно уговарање коришћења услуге
Корисник, односно законски заступник корисника,
може непосредно одабрати услугу социјалне
заштите, односно пружаоца услуге социјалне
заштите и закључити уговор о коришћењу услуге
са изабраним пружаоцем услуге социјалне
заштите.
У случају из става 1. овог члана процену потребе
корисника за услугом врши установа социјалне
заштите која пружа услугу, односно пружалац
услуге социјалне заштите, у складу са овом
одлуком.
Глава 4.
заштите

Финансирање

услуга
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пребивалиште у складу са међуопштинским
споразумом о пружању услуге;
из наменских трансфера обезбеђених у
складу са чланом 207. Закона о социјалној заштити
и Уредбом о наменским трансферима;
из других извора (партнерства са
националним и међународним организацијама,
донација, добровољних прилога и сл.).
Члан 34.
Плаћање услуге
У зависности од социјално-економског статуса
корисника, плаћање услуге може бити:
у целости из средстава корисника, његовог
сродника или трећег лица;
уз делимично учешће корисника, његовог
сродника, трећег лица или буџета јединице локалне
самоуправе;
у целости из буџета јединице локалне
самоуправе.
Члан 35.
Учешће корисника у трошковима услуге
Корисник учествује у плаћању услуге у складу са
Правилником о критеријумима за учешће
корисника у цени услуге.
Сагласност
на
предлог
Правилника
даје
Општинско веће на предлог надлежног одељења
општинске управе.
Сагласност на Одлуку о цени услуга даје
Општинско веће на предлог надлежног одељења
општинске управе.
Део трећи: Материјална подршка
Глава 1. Сврха, врсте и корисници права на
мере материјалне подршке

социјалне

Члан 33.
Средства за финансирање права услуга
социјалне заштите
Средства за пружање услуга социјалне заштите
обезбеђују се:
из буџета општине Шид за кориснике који
имају пребивалиште на територији општине Шид;
из средстава корисника и учешћа
корисника у трошковима услуге;
из буџета других локалних самоуправа на
чијој територији корисници услуге имају

Члан 36.
Сврха и врсте мера материјалне подршке
Право на материјалну подршку остварује се ради
обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке
социјалној укључености корисника.
Општина Шид обезбеђује право на следеће врсте
материјалне помоћи у новцу или натури:
1.
Једнократна новчана помоћ
2.
Накнада трошкова сахране
3.
Ванредна/увећана новчана помоћ
4.
Општинска помоћ
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Члан 37.
Једнократна новчана помоћ
Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује
лицу које се изненада или тренутно нађе у стању
социјалне потребе.
Једнократна помоћ може бити новчана или у
натури.
О обезбеђивању једнократне новчане помоћи и
помоћи у натури стара се јединица локалне
самоуправе.
Поступак за остваривање и исплату једнократне
новчане помоћи спроводи Центар за социјални рад.
Износ једнократне новчане помоћи не може бити
већи од просечне зараде по запосленом у јединици
локалне самоуправе у месецу који претходи месецу
у коме се врши исплата.
Право на једнократну помоћ појединац или
породица може остварити највише три пута у току
једне календарске године, осим новчане накнаде за
добровољно радно ангажовање.
Једнократну новчану помоћ исплаћује Центар за
социјални рад Шид из средстава буџета локалне
самоуправе.
Ближе услове и начин остваривања и висину
једнократне помоћи прописује Правилником
надлежно одељење Општинске управе.
Члан 38.
Накнада трошкова сахране
Накнада трошкова сахране признаје се за:
- лице које нема законске обвезнике издржавања,
- непознато лице или лице непознатог
пребивалишта;
- корисника материјалног обезбеђења у пуном
износу;
Износ једнократне помоћи не може бити већи од
просечне зараде остварене по запосленом у
општини у моменту одлучивања о праву.
Поступак за остваривање и исплату накнаде
трошкова сахране спроводи Центар за социјални
рад Шид, у складу са Правилником о додели
једнократне новчане помоћи.
Члан 39.
Ванредна/увећана новчана помоћ
Изузетно у случајевима када се ради о тешкој
угрожености породице услед ретких и тешких
обољења члана домаћинства чије лечење
вишеструко прелази приходе целе породице по
процени Центра за социјални рад новчана помоћ се
може доделити у износу до две просечне зараде по
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запосленом остварене у општини и то до 12 пута у
току календарске године.
У случајевима када је у питању изненадна тешка
угроженост породице или појединца која је настала
као последица елементарне непогоде или другог
ванредног догађаја (поплава, пожар и др.) коју
породица није у могућности да превазиђе
властитим снагама по процени Стручног тима
Центра новчана помоћ се може доделити у износу
до три просечне зараде по запосленом остварене у
општини.
Решење о признавању права на ванредну/увећану
новчану помоћ доноси Центар за социјални рад у
складу са Правилником о додели једнократне
новчане помоћи.
Члан 40.
Општинска помоћ у новцу или натури
Право на Општинску помоћ у Општини Шид има
корисник који је радно способан, а који се
изненада или тренутно нађе у стању социјалне
потребе, коју не може самостално превазићи и то
нарочито у случајевима:
- задовољавања основних животних потреба,
- отклањања последица елементарних непогода,
- прихвата по престанку смештаја у установу
социјалне заштите,
- и другим ванредним и изузетно тешким
приликама.
Радно способан корисник има обавезу друштвено
корисног рада у установама, предузећима и
органима локалне самоуправе са којима општина
има склопљен уговор.
Члан 41.
Општинска помоћ може бити у новцу или у
натури.
Општинска помоћ у натури подразумева набавкау
хране, гардеробе, средстава за хигијену, школског
прибора, огрева, лекова као и задовољавање других
потреба изазваних специфичним стањем или
ситуацијом (дуг за измирење електричне енергије,
воде, смећа, санације услед настале штете од
непогоде, израда личних докумената, помагала за
особе
са
инвалидитетом,
болест,
тешка
инвалидност и друго).
Право на Општинску помоћ у Општини Шид,
корисник може да оствари највише 3 ( три ) пута у
току једне календарске године.
Финансирање спровођења овог права предвиђено
је буџетом општине Шид у износу једнократне
7
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помоћ за социјално угрожено становништво, а
реализује се преко Центра за социјални рад Шид, у
складу са Правилником о општинској помоћи, који
доноси надлежно одељење Општинске управе
општине Шид, и на који сагласност доноси
Општинско веће општине Шид.
Глава 2. Финансирање
материјалне подршке

права

на

мере

Члан 42.
Средства
Средства за остваривање права на мере
материјалне подршке у социјалној заштити
предвиђене овом Одлуком обезбеђују се:
1)
из буџета општине Шид
2)
из других извора (партнерство са
националним и међународним организацијама,
донације, добровољни прилози и сл.).
Члан 43.
Трошкови обезбеђивања права на материјалну
подршку
Буџетом општине Шид се опредељују и средства за
материјалне трошкове и зараде запослених који
обављају
послове
везане
за
реализацију
материјалне подршке.
Део четврти: Унапређење социјалне заштите
Глава 1.
заштите

Програми

унапређења

социјалне

Члан 44.
Програми за унапређење социјалне заштите
Општина Шид, у складу са чланом 20. Закона о
социјалној заштити утврђује годишњи програм
мера и активности за подстицај и развој постојећих
и нових услуга социјалне заштите у складу са
стратегијом коју доноси Влада Републике Србије и
релевантим стратешким документима општине.
Члан 45.
Савет за социјалну заштиту
За потребе унапређења социјалне заштите општине
Шид Општинско веће општине Шид у складу са
Статутом општине Шид, оснива Савет за социјалну
заштиту, као мултисекторско саветодавно тело.
Састав, надлежност, права и обаветзе чланова
Савета дефинишу се Правилником о раду који
усваја Општинско веће.
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Члан 46.
Надлежност за усвајање програма
Програм унапређења социјалне заштите усваја
Скупштина општине Шид на предлог Општинског
већа.
Члан 47.
Средства за финансирање програма
Средства за финансирање програма унапређења
социјалне заштите, укључујући и средства за
примену, праћење и процену ефеката програма
обезбеђују се у буџету општине Шид.
Глава 2. Праћење и процена квалитета услуга и
материјалне подршке
Члан 48.
Праћење и процена квалитета пружања услуга
и права
Поступак праћења и процене квалитета услуга и
остваривања материјалне подршке поверава се
надлежном одељењу општинске управе Шид у
чијој су надлежности послови из области социјалне
заштите.
Део пети: Прелазне и завршне одредбе
Члан 49.
Поступaк зa коришћење услугa и оствaривaње
мaтеријaлне подршке води се по одредбaмa Зaконa
о општем упрaвном поступку, aко Зaконом о
социјaлној зaштити није другaчије одређено.
Члан 50.
Поступци зa оствaривaње прaвa и пружaњa услугa
социјaлне зaштите који су зaпочети, a нису
окончaни до дaнa ступaњa нa снaгу ове одлуке,
окончaће се по одредбaмa ове одлуке.
Члан 51.
Дaном ступaњa нa снaгу ове одлуке престaје дa
вaжи Одлукa о остваривању права у области
социјалне заштите у општини Шид ("Сл. лист
општина Срема", бр.33/09, 5/12 и и "Сл. лист
општине Шид", бр.12/14, 19/14, 16/16 и 21/17)
Члан 52.
Овa одлукa ступa нa снaгу осмог дaнa од дaнa
објaвљивaњa у "Сл. листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
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Број: 011-64/II-20

Дана: 20. фебруара 2020.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

На основу одредбе члана 32. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18),
члана 41.став 1. тачка 23. Статута општине Шид
(«Сл. лист општине Шид» 1/19) а у вези члана 63.
Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС»
број 15/16) Скупштина општине Шид на седници
одржаној 20. фебруара 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И
ОДРЖАВАЊЕ “ ШИД
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег
програма
пословања
Јавног
комуналног
предузећа“Јавна расвета, услуге и одржавање
“Шид за период 01.01.2019-31.12. 2019. године .
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-64/II-20

Датум: 20. фебруара 2020.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

На основу одредбе члана 32. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18),
члана 41.став 1. тачка 23. Статута општине Шид
(«Сл. лист општине Шид» 1/19) а у вези члана 63.
Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС»
број 15/16) Скупштина општине Шид на седници
одржаној 20. фебруара 2020. године донела је

четвртак 20. фебруар 2020.

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ВОДОВОД“ ШИД
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег
програма
пословања
Јавног
предузећа
“Водовод“Шид за период 01.01.2019-31.12. 2019.
године .
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-65/II-20

Датум: 20. фебруара 2020.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

На основу одредбе члана 32. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18),
члана 41.став 1. тачка 23. Статута општине Шид
(«Сл. лист општине Шид» 1/19) а у вези члана 63.
Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС»
број 15/16) Скупштина општине Шид на седници
одржаној 20. фебруара 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СТАНДАРД“ ШИД
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег
програма пословања Јавног комуналног предузећа
“Стандард“Шид за период 01.01.2019-31.12. 2019.
године .

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-66/II-20

Датум: 20. фебруара 2020.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

На основу одредбе члана 32. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18),
члана 41.став 1. тачка 23. Статута општине Шид
(«Сл. лист општине Шид» 1/19) а у вези члана 63.
Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС»
број 15/16) Скупштина општине Шид на седници
одржаној 20. фебруара 2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег
програма пословања Јавног предузећа“Завод за
урбанизам“Шид за период 01.01.2019-31.12. 2019.
године .
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-67/II-20

Датум: 20. фебруара 2020.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима („Сл. гласник РС“ број: 129/07
и 54/2011), члана 31. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14.-др. закон,
101/16.- др. закон и 47/18), Скупштина општине
Шид на седници одржаној. 20.02.2020.године
донела је

четвртак 20. фебруар 2020.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД.
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат одборнику
Скупштине општине Шид
Цветину Аничић из Шида, са изборне листе,“Др
Војислав Шешељ –Српска радикална странка “,
због поднете оставке.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид “.
III
Против овог Решења може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења.
Образложење
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Решења о престанку
мандата одборнику Скупштине општине Шид
садржан је у одредбама члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима („Сл. гласник
РС“број:129/07 и 54/2011) и члана 31. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07, 83/14.др.закон, 101/16.др.закон и 47/18).
Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима прописано је да одборнику
престаје мандат пре истека времена на које је
изабран подношењем оставке.
Одборник Цветин Аничић из Шида, са Изборне
листе, „Др Војислав Шешешљ-Српска радикална
странака ,“
поднео
је
писмену оставку
председнику Скупштине општине Шид наместо
одборника Скупштине општине, дана13. фебруара
2020. године, под
бројем:02-18/ II-20.
Имајући у виду горе наведено предлаже се
Скупштини општине да донесе Решење у
предложеном тексту.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број:011-72 /II-20

Датум:.20.02.2020. године
Шид
ПРЕДСЕДНИК
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Велимир Ранисављевић

На основу члана 14. става 1., 3., 4., 5. и 11. Закона о
локалним изборима (,,Службени гласник РС“
број:129/2007, 54/2011), члана 30., у вези члана 58.
Закона о избору народних посланика(Службени
гласник РС“број:35/2000, 57/2003-одлука УСРС,
72/2003-др.закон,18/2004, 101/2005, -др.закон,
85/2005-др.закон,
28/2011-одлука
УС,
36/2011,104/2009, и 12/2020), члана 141. Закона о
општем управном поступку ( ,,Службени гласник
РС“број:18/16 и 95/18-аутентично тумачење ),
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи
(
,,Службени
гласник
РС“број:129/07,83/14.-др.закон, 101/16.- др.закон,
83/14.-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
20. фебруара
2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ШИД
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
председник, заменик
председника , чланови и заменици
чланова
Изборне комисије општине Шид у сталном саставу
и то:
1.
Милица Ракетић, дипл.правник, из Шида ,
председник –Српска напредна странка ,
2.
Ђорђе Манојловић, дипл.правник, из Шида,
заменик председника - Српска напредна странка,
3.
Смиљка Радељевић, из Шида, члан Српска напредна странка,
4.
Славица Сремац из Шида, заменик члана Српска напредна странка,
5.
Зорислава Благојевић из Шида, члан Српска напредна странка,
6.
Далибор Тарлаћ, из Шида, заменик члана –
Социјалистичка партија Србије ,
7.
Слађана Пелић члан,Социјалдемократска
странка –Борис Тадић,
8.
Ружица Петровић заменик члана Социјалдемократска странка –Борис Тадић,
9.
Јована Лакић
из Шида, члан Социјалдемократска странка –Борис Тадић,

четвртак 20. фебруар 2020.

10.
Бојан
Поважан
заменик
члана
,
Социјалдемократска странка –Борис Тадић,
11.
Погрмић Веселинка из Шида члан,Лига
социјалдемократа Војводине,
12.
Весна Јаковљевић из Шида заменик члана Социјалистичка партија Србије,
13.
Мирослав
Нонковић.
члан
–Српска
радикална странка ,
14.
Ђурица Еделински , заменик члана Српска радикална странка.
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ секретар и заменик секретара
Изборне комисије општине Шид и то:
-Јована Арамбашић, дипл.правник из Шида ,
секретар и
-Снежана Бунић, дипл.правник из Шида , заменик
секретара.
II
Об разложење
Правни основ за доношење Решења о именовању
Изборне комисије општине Шид прописан је у
члану 14. ставу 1.,3., 4., 5. и 11. Закона о локалним
изборима (,,Службени гласник РС“ број:129/07 и
54/11), члана 30., у вези члана 78. Закона о избору
народних
посланика(Службени
гласник
РС“број:35/2000, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003др.закон,18/2004, 101/2005, -др.закон, 85/2005др.закон, 28/2011-одлука УС, 36/2011,104/2009, и
12/2020), члану 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др. закон и 47/18)
и члану 41. став 1. тачка 48. Статута општине
Шид ( ,,Службени лист општинe Шид”, број:
1/19),) и члану 141. Закона о општем управном
поступку (,,Службени гласник РС“број:18/16 и
95/18-аутентично тумачење
Чланом 14. у ставу 1. Закона о локалним изборима
прописано је да Изборну комисију у сталном
саставу чине председник и најмање шест чланова
које именује Скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
Скупштини
јединице
локалне
самоуправе,
сразмерно броју одборника.
Ставом 3. истог члана је прописано да Изборна
комисија има секретара кога именује Скупштина
јединице локалне самоуправе и да секретар
учествује у раду Комисије без права одлучивања,
такође ставом 4. истог члана је прописано да
председник, чланови Изборне комисије у сталном
и проширеном саставу и њен секретар имају
11
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заменике, ставом 5. да се за председника, заменика
председника, секретара и заменика секретара
Изборне комисије именује лице које је
дипломирани правник, а ставом 11. наведеног
члана да је против Решења Скупштине јединице
локалне самоуправе о именовању председника и
чланова Изборне комисије у сталном саставу
допуштена жалба Управном суду у року од 24 часа
од доношења решења.
Собзиром да Законом о локалним изборима, није
прописан мандат на који се чланови Комисије
именују то се према аналогији примењују одредбе
Закона о избору народних посланика и то члан 58.
којим је прописано да се на именовање у Изборну
комисији и бирачке одборе сходно примењују
одредбе овог Закона када су у питању избори за
одборнике ако овим Законом није другачије
одређено.
Како је одредбом члана 30. Закона о избору
народних посланика, у ставу 1. прописано да се
чланови Републичке изборне комисије и њихови
заменици именују на четири године, а чланови
бирачких одбора и њихови заменици за сваке
изборе то је
и Изборној комисији која је
спроводила изборе за одборнике у Скупштинама
јединица локалне самоуправе у овом случају
Општине Шид мандатни период био 4 године.
У члану 32. став 1. тачки 20. Закона о локалној
самоуправи, као и члану 41. став 1. тачки 48.
Статута општине Шид прописано је да Скупштина
општине обавља и друге послове утврђене законом
и статутом.
Одредбом члана 141. Закона о општем управном
поступку, прописано је да писмено решење
садржи: увод, диспозитив ( изреку), образложење,
упутство о правном средству, назив органа са
бројем и датумом решења, потпис службеног лица
и печат органа.
Имајући у виду да је Изборна комисија општине
Шид именована 30.12. 2015. године,
ради
спровођења избора за органе локалне власти у
општини Шид, одржаних 24. априла 2016. године,
као и да јој је истекао рок од четири године на који
је иста
именована сходно напред наведеној
одредби члана 30. а у вези члана 58. Закона о
избору народних посланика, Општинско веће
општине Шид утврдило је Предлог Решења о
именовању наведене комисије и предлаже
Скупштини општине да донесе исто у
предложеном тексту.

четвртак 20. фебруар 2020.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.
IV
УПУТСТВО
О
ПРАВНОМ
СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-68/II-20

Датум: 20. фебруара 2020.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

На основу члана 14. става 1., 3., 4., 5. и 11. Закона о
локалним изборима (,,Службени гласник РС“
број:129/2007, 54/2011), члана 30., у вези члана 58.
Закона о избору народних посланика (Службени
гласник РС“број:35/2000, 57/2003-одлука УСРС,
72/2003-др.закон,18/2004,
101/2005,-др.закон,
85/2005-др.закон,
28/2011-одлука
УС,
36/2011,104/2009, и 12/2020), члана 141. Закона о
општем управном поступку ( ,,Службени гласник
РС“број:18/16 и 95/18-аутентично тумачење ),
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи
(
,,Службени
гласник
РС“број:129/07,83/14.-др.закон, 101/16.- др.закон,
83/14.-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 20. фебруара
2020.године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ШИД
I
ИМЕНУЈУ СЕ председник, заменик председника ,
чланови и заменици чланова
Изборне комисије општине Шид у сталном саставу
и то:
1.
Mилан Филиповић, дипл.правник, из Шида,
за председника, на предлог Српске напредне
странке
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2.
Мирослав Нонковић, дипл.правник, из
Шида, за заменика председника- Српска радикална
странка;
3.
Дејан Логарушић из Шида, за члана, Српска напредна странка;
4.
Ђорђе Манојловић, из Моровића, за
заменика члана,-Српска напредна странка
5.
Мирослав Коларов, из Бачинаца, за члана,
- Српска напредна странка
6.
Смиљка Радељевић, из Шида, за заменика
члана ,- Српска напредна странка;
7.
Зориславa Благојевић, из Шида, за члана, Српска напредна странка;
8.
Јована Лакић,из Шида, за заменика члана –
Српска напредна странка ;
9.
Борислав Кулачанин,из Шида, за члана,
Српска радикална странака,
10.
Драган Јањић,из Шида, за заменика члана,
Српска радикална странка.
11.
Далибор Тарлаћ, из Шида, за члана –
Социјалистичка партија Србије ,
12.
Весна Јаковљевић, из Шида, за заменика
члана,- Социјалистичка партија Србије;
13.
Слободан Зец, из Шида, за члана, - Време је
за пристојне људе ,
14.
Бојан Поважана, из Ердевика, за заменика
члана, - Време је за пристојне људе,
ИМЕНУЈУ СЕ секретар и заменик секретара
Изборне комисије општине Шид и то:
1.
Ромко Папуга, дипл.правник, из Шида , за
секретара Српска напредна странка, и
2.
Милица Дреновац,
дипл.правник, из
Гибарца , за заменика секретара на предлог Српске
напредне странке
II
Изборна комисија општине Шид се именује на
мандатни период од четири године.
III
Об разложење
Правни основ за доношење Решења о именовању
Изборне комисије општине Шид прописан је у
члану 14. ставу 1.,3., 4., 5. и 11. Закона о локалним
изборима (,,Службени гласник РС“ број:129/07 и
54/11),члана 30., у вези члана 58. Закона о избору
народних
посланика(Службени
гласник
РС“број:35/2000, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003др.закон,18/2004, 101/2005, -др.закон, 85/2005др.закон, 28/2011-одлука УС, 36/2011,104/2009, и

четвртак 20. фебруар 2020.

12/2020), члану 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др. закон и 47/18)
и члану 41. став 1. тачка 48. Статута општине
Шид ( ,,Службени лист општинe Шид”, број:
1/19),) и члану 141. Закона о општем управном
поступку (,,Службени гласник РС“број:18/16 и
95/18-аутентично тумачење
Чланом 14. у ставу 1. Закона о локалним изборима
прописано је да Изборну комисију у сталном
саставу чине председник и најмање шест чланова
које именује Скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у
Скупштини
јединице
локалне
самоуправе,
сразмерно броју одборника.
Ставом3. истог члана је прописано да Изборна
комисија има секретара кога именује Скупштина
јединице локалне самоуправе и да секретар
учествује у раду Комисије без права одлучивања,
такође ставом 4. истог члана је прописано да
председник, чланови Изборне комисије у сталном
и проширеном саставу и њен секретар имају
заменике, ставом 5. да се за председника, заменика
председника, секретара и заменика секретара
Изборне комисије именује лице које је
дипломирани правник, а ставом 11. наведеног
члана да је против Решења Скупштине јединице
локалне самоуправе о именовању председника и
чланова Изборне комисије у сталном саставу
допуштена жалба Управном суду у року од 24 часа
од доношења решења.
Собзиром да Законом о локалним изборима, није
прописан мандат на који се чланови Комисије
именују то се према аналогији примењују одредбе
Закона о избору народних посланика и то члан 58.
којим је прописано да се на именовање у Изборну
комисији
и
бирачке
одборе
сходно
примењујуодредбе овог Закона када су у питању
избори
за одборнике ако овим Законом није
другачије одређено.
Како је одредбом члана 30. Закона о избору
народних посланика, у ставу 1. прописано да се
чланови Републичке изборне комисије и њихови
заменици именују на четири године, а чланови
бирачких одбора и њихови заменици за сваке
изборе то се Изборна комисија која спроводи
изборе за одборнике у Скупштинама јединица
локалне самоуправе у овом случају Општине Шид
именује на мандатни период од 4 године.
У члану 32. став 1. тачки 20. Закона о локалној
самоуправи, каои члану 41. став 1. тачки 48.
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Статута општине Шид прописано је да Скупштина
општине обавља и друге послове утврђене законом
и статутом.
Одредбом члана 141. Закона о општем управном
поступку, прописано је да писмено решење
садржи: увод, диспозитив ( изреку), образложење,
упутство о правном средству, назив органа са
бројем и датумом решења, потпис службеног лица
и печат органа.
Имајући у виду да је Изборна комисија општине
Шид именована 30.12. 2015. године,
ради
спровођења избора за органе локалне власти у
општини Шид, одржаних 24.априла 2016. године,
као и да је истекао рок од четири године на који је
иста
именована, те да је донето Решење о
разрешењу исте, неопходно је именовати нову
Изборну комисију општине Шид са циљем
спровођења
избора за нове органе локалне
власти,кoји ће се конституисати након одржаних
избора у 2020.години.
Општинско веће општине Шид утврдило је
Предлог Решења о именовању наведене комисије и
предлаже Скупштини општине да донесе исто у
предложеном тексту.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.

четвртак 20. фебруар 2020.

тачка 10. Статута општине Шид (,,Службени лист
општине Шид број: 1/19), Скупштина општине
Шид, на седници одржаној дана, 20. фебруара
2020. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ
„ПАРТИЗАН“ШИД
I
У Решењу о разрешењу и именовању чланова
Управног одбора Установе за физичку културу и
спортску рекреацију „Партизан“Шид („Сл. лист
општине Шид „ бр: 9/18) у глави I,ставу 2.тачки
1.,из реда локалне самоуправе ,уместо :
- „ЗОРАН ЉУБОЈЕВИЋ, из Шида,Теодора
Станивуковића бр.22.за председника“,ЗАМЕЊУЈЕ
СЕ са „ МИРОСЛАВ КОЛАРОВ , “.Бачинци , Змај
Јовина бр.30, за председника.“
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

V
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у року од 24 часа од доношења
решења.

Број: 011-71/II-20

Датум: 20. фебруара 2020.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-69/II-20

Датум: 20. фебруара 2020.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

На основу члана), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“
број: 129/07, 83/14-др. закон, 101/16.-др.закон и
47/18 ) а у вези члана 20. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“ број: 42/91,71/94,
79/05-др.закон,
81/05-др.закон,
83/05.испр.др.закона,83/14-др.закон ) и члана 41. став 1.

На основу члана 52. Закона о планирању и
изградњи («Сл. гласник РС» број 72/09, 81/09,
24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС,
98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19-др. закон), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закон и 47/18) и
члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Шид
(«Сл. лист општине Шид » број: 1/19), Скупштина
општине Шид на седници одржаној 20. фебрара
2020. године донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ ШИД
Члан 1.
У Одуци о образовању и именовању Комисије за
планове општине Шид, („Сл. лист општине Шид“
број: 20/19 и 26/19), тако да се у члану 5. став 1.
тачка 2. уместо:
„Кристина Башић, дипл.инж.арх. из Шида,
запослена у „Шидпројект“ Шид, која поседује
лиценцу одговорног пројектанта архитектонских
пројеката, уређења слободних простора и
унутрашњих инсталација водовода и канализације
број: 300 G511 08, од 11. августа 2010. године, за
заменика председника.“
именује:
„Ивана Рудић, дипл.инж.арх. из Шида, запослена
у ЈП „Завод за урбанизам “ Шид, која поседује
лиценцу одговорног пројектанта број 300 I812 10,
Одговорног урбанисте, број 200 1419 13 и
одговорног инжењера за енергетску ефикасност
зграда, број 381 0321 12, за заменика
председника.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у "Службеном листу општине Шид".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-71/II-20

Датум: 20. фебруара 2020.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Велимир Ранисављевић

15

Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

четвртак 20. фебруар 2020.

САДРЖАЈ
Број
акта

Назив

Страна
акта

ОПШТИНА ШИД
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ОДЛУКА:
ОДЛУКУ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ШИД.....................................................................................................................................................1
РЕШЕЊЕ:
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ “ ШИД ..................................................................................................................................9
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА“ВОДОВОД“ ШИД ..................................................................................................................................................................................................9
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СТАНДАРД“ ШИД ................................................................................................................................................................................................9
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА“ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ“ ШИД .....................................................................................................................................................................................................................10
РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД. ............................................................................................10
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД .............................................................................................................................11
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД ...........................................................................................................................12
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ „ПАРТИЗАН“ШИД ............................................................................................................................................14
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ШИД ...........................................15

16

Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

четвртак 20. фебруар 2020.

17

Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

четвртак 20. фебруар 2020.

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
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