Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 01. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ШИД
Година III

Број 8/2015

.

На основу одредбе члана 238. став. 1. тачка
1. и члана 329. став 1. тачка 13.. Закона о
привредним друштвима ( “Сл. гласник РС” број
36/11, 9/11, 83/14 и 5/15), члана 32 став. 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број: 129/07) и члана 40 став 1. тачка 46. Статута
општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број: 3/13) Скупштина општине
Шид на седници одржаној дана 01. јуна
2015.године донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ ЦЕНТАР”
ШИД
Члан 1.
Покреће се поступак ликвидације над
Јавним предузећем “Спортски центар” Шид
уписаним у Регистар привредних субјеката
Агенције за привредне регистре, матични број
08755418, ПИБ 100928963 са пословним бројем
рачуна: 205-62800-62 код “Комерцијалне банке” ад
Београд основаним Одлуком о оснивању Јавног
предузећа „Спортски центар“ Шид („Сл. лист
општине Срема“ број: 26/01, 2/04, 36/08 и 4/13).
Ликвидација се спроводи вансудски, преко
ликвидационог управника.
Констатује се да су испуњени сви Законом
предвиђени услови за покретање поступка
ликвидације, јер не постоје организациони и
економски услови за даљи рад Јавног предузећа
„Спортски центар“ Шид (у даљем тексту: Јавно
предузеће).

Шид
01. јун 2015. година
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престају да постоје сви органи ликвидационог
субјекта и сва њихова овлашћења прелазе на
ликвидационог
управника
укључујући
и
овлашћење за заступање.
Разрешава се функције директора Јавног
предузећа “Спортски центар” Шид, Марковић
Миодраг ЈМБГ: 0910975890038,
ул. Перице
Станковића 19, Шид.
Члан 3.
За ликвидационог управника именује се:
Марковић Миодраг ЈМБГ: 0910975890038, ул.
Перице Станковића 19, Шид.
Члан 4.
Ликвидација Јавног предузећа почиње
даном регистрације Одлуке о ликвидацији и
објављивањем огласа о покретању поступка
ликвидације, у складу са Законом о регистрацији.
Ликвидациони управник ће одмах, а
најкасније до истека петнаестог дана од дана
доношења ове Одлуке, поднети Агенцији за
привредне регистре, уз регистрациону пријаву
покретања поступка ликвидације и ову Одлуку
ради њене регистрације.
Члан 5.
Осмог дана од дана доношења Решења о
регистрацији покретања поступка ликвидације од
стране Агенције за привредне регистре, престаје
радни однос свим запосленима у ликвидационом
субјекту.
Ликвидациони управник може да задржи на
раду онолики број запослених, колико буде
сматрао да је потребно у току поступка
ликвидације.
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Члан 6.
Од дана регистрације ове Одлуке Јавно
предузеће не може предузимати нове послове, већ
само послове везане за спровођење ликвидације
који обухватају: уновчење имовине, наплату
потраживања, исплату поверилаца и друге нужне
послове.
Члан 7.
Доношењем ове Одлуке и њеним уписом у
Регистар позивају се сви дужници да измире своје
обавезе према Јавном предузећу.
Члан 8.
Позивају се повериоци да пријаве своја
потраживања према Јавном предузећу, најкасније у
року од 90 дана, од дана објављивања Огласа о
покретању поступка ликвидације на интернет
страници регистра привредних субјеката.
Пријаве потраживања достављају се на
адресу седишта Јавног предузећа:
Јавно предузеће “Спортски центар” Шид
ул. Матије Гупца 5
22240 Шид
Члан 9.
Ликвидациони управник ће свим познатим
повериоцима упутити и писано обавештење о
покретању
ликвидације
Јавног
предузећа,
најкасније у року од 15 дана од дана почетка
ликвидације.
Члан 10.
Упозоравају се повериоци да ће им
потраживања бити преклудирана ако их не пријаве
најкасније у року од 30 дана од дана истека
периода трајања објављивања огласа о покретању
поступка ликвидације.
Члан 11.
Све приспеле пријаве потраживања, као и
потраживања познатих поверилаца Јавно предузеће
ће
евидентирати
у
листу
пријављених
потраживања и сачинити листу признатих и
оспорених потраживања.
Члан 12.
Ако поверилац чије је потраживање
оспорено не покрене поступак пред надлежним
судом у року од 15 дана од дана пријема
обавештења о оспоравању потраживања и у истом

понедељак 01. јун 2015.

року о томе писаним путем не обавести Јавно
предузеће,
то
потраживање
се
сматра
преклудираним.
Члан 13.
Ликвидациони управник ће у року од 30
дана од почетка ликвидације саставити почетни
ликвидациони биланс као ванредни финансијски
извештај у складу са прописима којим се уређује
рачуноводство и ревизија и у истом року га
доставити Скупштини на усвајање.
Члан 14.
Ликвидациони управник ће најраније 90
дана, а најкасније 120 дана од дана почетка
ликвидације саставити почетни ликвидациони
извештај, а након доношења Одлуке Скупштине
општине о усвајању истог предузети потребне
радње за регистрацију почетног ликвидационог
извештаја у складу са Законом о регистрацији.
Члан 15.
Општина Шид као оснивач јавног
предузећа ће преузети обавезу испуњења
пријављених потраживања, а која из наплаћених
прихода у току поступка ликвидације не буду
довољна за измирење тих потраживања.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Јавног предузећа
„Спортски центар“ Шид („Сл. лист општина
Срема“ број: 26/01, 2/04, 36/08 и 4/13).
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-44/II-15
Дана: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК:
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 21. став 7. Закона о
приватизацији („Сл. гласник РС“ број: 83/14),
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи, („Сл. гласник РС“ број: 129/07 и 83/14
др. закон), члана 40. став 1. тачка 46. Статута
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општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број:
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист општине
Шид“ број: 3/13) и предлога Министарства
привреде за доношење Одлуке о моделу, методу и
мерама за растерећење субјекта приватизације
Јавног предузећа за радио-дифузну, новинску и
издавачку делатност „Радио Шид“ Шид број:02302-02023/2014-05
од
03.11.2014.
године,
Скупштина општине Шид на седници одржаној
дана 01. јуна 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИО-ДИФУЗНУ,
НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
„РАДИО ШИД“ ШИД
1.
Поступак приватизације Јавног предузећа
за радио-дифузну, новинску и издавачку
делатност „Радио Шид“ Шид, спровешће се кроз
модел продаје капитала, методом јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем.
2.
Проценат јавног капитала који се
приватизује износи 100% капитала субјекта
приватизације у власништву општине Шид, који
је процењен актом о процени фер вредности
имовине, обавеза и капитала истог субјекта са
стањем на дан 31. децембар 2013. године од
стране Института за економику и финансије д.о.о.
Београд из септембра 2014. године.
3.
Почетна цена на јавном надметању из тачке
1. ове Одлуке износи 100% процењене вредности
субјекта приватизације на дан 31.12.2013. године,
који се нуди на продају.
4.
Приватизација не обухвата непокретности
у јавној својини општине Шид које користи
субјект приватизације и то пословни простор
уписан у лист непокретности број:6060 к.о. Шид,
катастарска парцела број 3267/1, а који се налази
на четвртом и петом спрату пословно-стамбене
зграде у Шиду, Карађорђева улаз 9 и 11.
5.
Одлуку доставити Министарству привреде
Републике Србије, Министарству културе и
информисања Републике Србије, Агенцији за
приватизацију и субјекту приватизације.
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6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-46/II-15
Дана: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка
6. и 8. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник
РС“, број 129/07), члана 40. став 1. тачка 7. и 9.
Статута општине Шид („Сл.лист општина Срема“,
број 20/08, 9/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист општине
Шид“ број: 3/13), а у вези члана 2. тачка 8. Закона
о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 93/12,
62/13, 63/13-исправка, 108/13 и 142/14) и члана 110.
став 1. Закона о спорту („Сл.гласник РС“ број:
24/11), Скупштина општине Шид је дана 01. јуна
2015. године, донела
ОДЛУКУ
О БРИСАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ
„ПАРТИЗАН“ ШИД ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ
ОСТАЛИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА И УПИСУ У ЕВИДЕНЦИЈУ
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
Члан 1.
Овом одлуком, Установа за физичку
културу и спортску рекреацију „Партизан“ Шид
брише се из Евиденције осталих корисника јавних
средстава (ознака типа корисника КЈС:7) и уписује
се у Евиденцију индиректних корисника јавних
средства (ознака типа корисник КЈС:2).
Члан 2.
На основу ове Одлуке извршиће се и
укидање подрачуна Установе за физичку културу
и спортску рекреацију „Партизан“ Шид отвореног
код Управе за трезор, односно, отвореног за остале
корисника јавних средстава (под ознаком типа
КЈС:7), а по упису у Евиденцију индиректних
корисника јавних средства (ознака типа корисник
КЈС:2) отвориће се динарски подрачун КЈС код
Управе за трезор за Установу за физичку културу и
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спортску рекреацију
индиректног КЈС.

„Партизан“

Шид

као

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општинe
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-47/II-15
Дана: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“,
брoj: 72, 81/09, 64/10, 24/11, 12/12, 42, 50, 98/13;
132, 145/14 ), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
брoj: 129/07 ) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута
општине Шид („Службени лист општина Сремa“,
брoj: 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и 3/13 и „Сл. лист
општине Шид“, број: 3 / 13), Скупштина општине
Шид, на седници одржанoj дана 01. јуна 2015.
године донела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 90а У ШИДУ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације за део блока 90а у Шиду (у даљем
тексту : План), израђен од стране ЈП „Завод за
урбанизам“ из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2/1,
под бројем Е - 03 - 280/2014 који представља
саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
План се састоји из текстуалног и графичког
дела.
Текстуални део Плана се објављује у "Службеном
листу општинe Шид“.
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ТЕКСТУАЛНИ ДЕО :
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1.1 ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА
КОНЦЕПТА ПЛАНА
1.2 ОБУХВАТ ПЛАНА
1.3 ПРЕГЛЕД
НАДЛЕЖНИХ
ОРГАНА,
ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА ОД
КОЈИХ СУ ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ И
УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1 КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА
ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
2.1.1
Зона породичног становања са
пословањем
2.1.2
Зона уличних коридора
2.1.3
Зона зеленила
2.2 НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
2.2.1
Биланс површина
2.3 ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Комплекс парцела типа А и Б
2.3.1
Правила парцелације
2.3.2
Правила препарцелације
2.4 ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА
ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И
ОБЈЕКТЕ
2.5 РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И
ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ,
НИВЕЛАЦИОНЕ
КОТЕ
РАСКРСНИЦА УЛИЦА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
2.5.1
План регулације
2.5.2
План нивелације
2.6 ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА
САОБРАЋАЈНУ, ЕНЕРГЕТСКУ, КОМУНАЛНУ
И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ
2.6.1
Саобраћајна инфраструктура
2.6.2
Водна инфраструктура
2.6.3
Електроенергетска инфраструктура
2.6.4
Гасоводна инфраструктура
2.6.5
Телекомуникациона и електронска
инфраструктура
4
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2.6.6

Зелене површине

3.2.12
Услови заштите животне средине,
техничке, хигијенске, заштите од пожара,
безбедносни и други услови

2.7 ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА
2.7.1
Заштићена природна добра
2.7.2
Заштићена културна добра

3.3 Правила за изградњу мреже и објеката
инфраструктуре
3.3.1
Мрежа и објекти водопривредне
инфраструктуре
3.3.2
Мрежа и објекти електроенергетске
инфраструктуре
3.3.3
Мрежа и објекти електронске
комуналне (ЕК) инфраструктуре
3.3.4
Мрежа и објекти гасоводне
инфраструктуре
3.3.5
Озелењавање
површина2.1.3…………...Зона зел3.3.4
Мрежа и објекти гасоводне
инфраструкту3.3.5………………….Озелењава
ње површ
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

2.8 ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ, ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
2.8.1
Заштита животне средине и живота
и здравља људи
2.8.2
Заштита од елементарних непогода
2.8.3
Заштита од ратних дејстава
2.9 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ
2.10 ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ДЕЦИ, СТАРИЈИМ И
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
2.11 ПОТРЕБАН СТЕПЕН ОПРЕМЉЕНОСТИ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Број
1
2

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1

Општа правила грађења

3.2 Породично становање
3.2.1
Врста и намена објеката
3.2.2
Услови за образовање грађевинске
парцеле
3.2.3
Положај објеката на парцели
3.2.4
Урбанистички показатељи
3.2.5
Дозвољена спратност и висина
објеката
3.2.6
Међусобна удаљеност објеката
3.2.7
Услови за изградњу других објеката
на истој грађевинској парцели
3.2.8
Обезбеђивање приступа парцели и
простора за паркирање возила
3.2.9
Услови заштите суседних објеката
3.2.10
Архитектонско, односно естетско
обликовање појединих елемената објеката
3.2.11
Услови за обнову и реконструкцију
објеката

понедељак 01. јун 2015.

3
4
5

6
7
8

Назив графичког приказа
Извод из Плана генералне
регулације Шида
Постојећа организација
простора
Предлог одређивања
површина јавне намене
Концепт просторне
организације и подела на
функционалне целине (зоне)
Предлог парцелације и
препарцелације
Планирано решење,
регулација и нивелација улица
и јавних површина са планом
уређења зелених површина
План инфраструктуре
Попречни профили улица

размера
1 : 10 000
1 : 1 000
1 : 1 000
1 : 1 000
1 : 1 000

1 : 1 000
1 : 1 000
1 : 100

Члан 3.
План се потписује, оверава и архивира у
складу са Законом о планирању и изградњи.
План је израђен у 6 (шест) примерака у
аналогном и 7 (седам) примерака у дигиталном
облику.
Један примерак донетог, потписаног и
овереног Плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чува се у архиви
Скупштине општине.
5
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Три примерка донетог, потписаног и
овереног Плана у аналогном облику и три
примерка у дигиталном облику чувају се у
општинском органу управе надлежном за
спровођење плана.
Један примерак донетог, потписаног и
овереног Плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП *Завод
за урбанизам* из Шида.
Један примерак донетог
Плана
у
дигиталном облику чува се у министарству
надлежном за послове просторног планирања и
урбанизма.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу, осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-48/II-15
Дана: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број: 129/07), члана 2. и члана 3.
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС“, број: 88/11), члана 15. став 1. тачка 6. и члана
40. став 1. тачка 7., Статута општине Шид
(„Службени лист општина Срема“, број: 20/08,
19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист општине Шид“,
број 3/13), Скупштина општине Шид, на седници
одржаној 01. јуна 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 01. јун 2015.

квалитета, обима и континуитета тих делатности,
као и надзор над њиховим вршењем.
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу ове одлуке су:
снабдевање водом за пиће;
пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода;
3) управљање комуналним отпадом;
4) градски и приградски превоз путника;
5) управљање гробљима и погребне услуге;
6) управљање јавним паркиралиштима;
7) обезбеђење јавног осветљења;
8) управљање пијацама;
9) одржавање улица и путева;
10) одржавање чистоће на површинама јавне
намене;
11) одржавање јавних зелених површина;
12) димничарске услуге;
13) делатност зоохигијене.
1)
2)

1) Снабдевање водом за пиће
Члан 3.
Снабдевање водом за пиће је захватање,
пречишћавање, прерада и испорука воде
водоводном мрежом до мерног инструмента,
обухватајући и мерни инструмент.
Снабдевање водом за пиће, као комунална
делатност мора да испуњава:
-

-

прописане стандарде и нормативе у
погледу
здравствене
и
хигијенске
исправности;
тачност у погледу рокова испоруке;
сигурност и заштиту корисника у добијању
услуга;
поузданост, приступачност и трајност у
пружању услуга.

Члан 4.
Ова комунална делатност
посебном Oдлуком.

уређује

се

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се комуналне
делатности пружања комуналних услуга од значаја
за оствривање животних потреба физичких и
правних лица код којих је општина Шид дужна да
створи услове за обезбеђење одговарајућег

2) Пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода
Члан 5.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадих
вода
је
сакупљање,
одвођење,
пречишћавање
и
испуштање
отпадних,
атмосферских и површинских вода са површина
6
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јавне намене, односно од прикључка корисника на
уличну канализациону мрежу, третман отпадних
вода у постројењу за пречишћавање, црпљење,
одвоз и третирање фекалија из септичких јама.
Пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода, као комунална делатност мора да
испуњава:
-

-

прописане стандарде и нормативе у
погледу
здравственеи
хигијенске
исправности;
сигурност и заштиту корисника у добијању
услуга;
поузданост, приступачност и трајност у
пружању услуга.

Члан 6.
Ова комунална делатност уређује се посебном
Oдлуком.
3) Управљање комуналним отпадом
Члан 7.
Управљање комуналним отпадом је
сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање укључујући
управљање, одржавање, санирање и затварање
депонија, као и селекцију секундарних сировина и
одржавање, њихово складиштење и третман.
Члан 8.
Ова комунална делатност уређује
Одлуком о комуналној хигијени и услугама.

се

4) Градски и приградски превоз
Члан 9.
Приградски превоз је обављање јавног
линијског превоза путника на територији општине
унутар насељеног места или између два или више
насељених места, обезбеђивање пријема и отпреме
путника на станицама и стајалиштима, као
саобраћајним објектима који се користе у тим
врстама превоза.
Члан 10.
Ова комунална делатност
посебном одлуком.

уређује

се

понедељак 01. јун 2015.

Члан 11.
Управљање гробљима је одржавање
гробаља и објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела), сахрањивање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз
посмртних остатака умрлог од места смрти до
мртвачнице на гробљу.
Члан 12.
Ова комунална делатност
посебном одлуком.

уређује

се

6) Управљање јавним паркиралиштима
Члан 13.
Управљање јавним паркралиштима је
стварање и одржавање услова за коришћење јавних
саобраћајних површина и посебних простора
одређених за паркирање моторних возила, као и
уклањање и премештање паркираних возила и
постављање уређаја којима се спречава одвожење
возила по налогу надлежног органа.
Члан 14.
Ова комунална делатност
посебном одлуком.

уређује

се

7) Обезбеђивање јавног осветљења
Члан 15.
Обезбеђење јавног осветљења обухвата
одржавање, адаптацију и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се
осветљавају саобраћајне и друге површине јавне
намене.
Члан 16.
Ова комунална делатност уређује
Одлуком о комуналној хигијени и услугама.

се

8) Управљање пијацама
Члан 17.
Управљање
пијацама
је
комунално
опремање, одржавање и организација делатности
на затвореним и отвореним просторима, који су
намењени за обављање промета пољопривреднопрехрамбених и других производа.

5) Управљање гробљима и погребне услуге
7
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Члан 18.
Ова комунална делатност уређује
Одлуком о комуналној хигијени и услугама.

12) Димничарске услуге
се
Члан 25.
Димничарске услуге су чишћење и контрола
димоводних и ложних објеката и уређаја и
вентилационих канала и уређаја.

9) Одржавање улица и путева
Члан 19.
Одржавање улица и путева у граду и
другим насељима је извођење радова којима се
обезбеђује несметано и безбедно одвијање
саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност
улица, путева, тргова, платоа и сл.
Члан 20.
Ова комунална делатност уређује
Одлуком о комуналној хигијени и услугама.

понедељак 01. јун 2015.

се

10) Одржавање чистоће на површинама јавне
намене
Члан 21.
Одржавање чистоће на површинама јавне
намене је чишћење и прање асфалтираних,
бетонских, поплочаних и других површина јавне
намене, прикупљање и одвожење комуналног
отпада са тих површина, одржавање и пражњење
посуда за отпатке на површинама јавне намене као
и одржавање јавних чесми, фонтана, купалишта,
плажа и тоалета.
Члан 22.
Ова комунална делатност уређује се Одлуком о
комуналној хигијени и услугама.

Члан 26.
Ова комунална делатност уређује се посебном
Одлуком.
13) Делатност зоохигијене
Члан 27.
Делатност
зоохигијене
је
хватање,
збрињавање, ветеринарска нега и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и
мачака) у прихватилишта за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне,
повређене, напуштене и изгубљене животиње,
контрола и смањење популације напуштених
паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева
животиња са површина јавне намене до
објеката
за
сакупљање,
прераду
или
уништавање отпада животињског порекла,
спровођења мера контроле и смањења
популације штетних организама, глодара и
инсеката спровођењем мера дезинфекције,
дезинсекције и дератизације на површинама
јавне намене.
Члан 28.
Ова комунална делатност
посебном одлуком.

уређује

се

11) Одржавање јавних зелених површина
II – НАДЗОР
Члан 23.
Одржавање јавних зелених површина је
уређење, текуће и инвестиционо одржавање и
санација зелених и рекреативних површина и
приобаља.
Члан 24.
Ова комунална делатност уређује се Одлуком о
комуналној хигијени и услугама.

Члан 29.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Одељење за инспекцијске послове Oпштинске
управе општине Шид.
Члан 30.
При вршењу надзора над извршавањем ове
Oдлуке и прописа из области комуналних
делатности као и из области саобраћаја и
заштите животне средине, уколико су везани за
област комуналних делатности, инспектори су
овлашћени да:
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контролишу да ли се комуналне делатности
обављају у складу са Законом и овом
Одлуком;
контролишу стање комуналних објеката;
контролишу да ли се комуналне услуге
врше у складу са прописима;
наложе извршење утврђених обавеза и
предузимање
мера
за
отклањање
недостатака;
изричу и наплаћују новчане казне путем
прекршајног налога из своје надлежности у
складу са прописима општине Шид;
подносе захтеве за покретање прекршајног
поступка
за
прекршаје
утврђене
појединачним
одлукама
из
области
комуналних делатности;
предузимају и друге мере утврђене законом
и прописима општине Шид.

Члан 35.
По жалби на одлуку инспектора одлучује
Општинско веће општине Шид.

Члан 31.
У поступку извршења послова из своје
надлежности инспектор, у зависности од природе
посла сарађује са грађанима, месним заједницама и
другим субјектима.

3) предузетник, новчаном казном у износу од
50.000,00 динара;

Члан 32.
Предузећа, установе, организације, правна лица
и предузетници, односно грађани дужни су да
инспектору омогуће несметано вршење службене
дужноси и ставе на увид потребна документа и да у
року који инспектор одреди, доставе потребне
податке.
Субјекти из става 1. овог члана дужни су да
изврше решење или закључак надлежног
инспектора.

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

-

-

-

-

-

Члан 33.
Када инспектор утврди да је повредом прописа
учињен прекршај, привредни преступ или
кривично дело, дужан је да, без одлагања уручи
прекршајни налог или поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка, односно поднесе пријаву за
привредни преступ или кривично дело.
Члан 34.
Када инспектор, у поступку вршења службене
дужности, утврди повреду прописа чију примену
контролише други орган, односно инспекција,
дужан је да о томе одмах обавести надлежни орган,
односно инспекцију.

III – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
За прекршај из члана 32. ове одлуке казниће се:
1) предузеће, установа, организација и правно
лице новчаном казном у износу од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара;
2) за прекршај из тачке 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у предузећу, установи,
организацији и правном лицу, новчаном казном од
10.000,00 динара;

4) физичко лице, новчаном казном од 10.000,00
динара.

Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 010-49/II-15
Дана: 01. јуна 2015
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број: 129/07), члана 2. став 3.
тачка 4. и тачке 8. до 12. и члана 3. став 1. тачка 4.
и тачке 8. до 12. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“, број: 88/11),
члана 15. став 1. тачка 6. и члана 40. став 1. тачка 7.
Статута општине Шид („Сл.
лист општина
Срема“, број: 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл.
лист општине Шид“, број 3/13), Скупштина
општине Шид, на седници одржаној 01. јуна 2015.
године, донела је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О КОМУНАЛНОЈ ХИГИЈЕНИ И УСЛУГАМА

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.

Члан 1.
У Одлуци о комуналној хигијени и
услугама („Сл. лист општина Срема“, број 39/09,
14/10, 19/10 и 10/13 и „Сл. лист општине Шид“,
број 8/14) у члану 52. став 2., речи: „... доноси
Комунално предузеће...“, замењују се речима: „је
саставни део Програма рада Комуналног предузећа
и доноси се најкасније до 15. новембра текуће
године за наредну годину,“.
Став 3. истог члана брише се.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-81/II-15
Дана: 01. јуна 2015.
Шид

Члан 2.
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-50/II-15
Дана: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/07), члана 2. став 3.
тачка 7. и чланa 3. став 1. тачка 7. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број
88/11), члана 15. став 1. тачка 6. и члана 40. став 1.
тачка 7. Статута општине Шид („Сл. лист општина
Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл.
лист општине Шид“, број 3/13), Скупштина
општине Шид, на седници одржаној 01. јуна 2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА
ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Сл.
лист општина Срема“, број 33/09) у члану 19.,
после става 1. додаје се нови став који гласи:
Комунална такса, садржана у накнади из
става 1. овог члана је приход општине и уређује се
Одлуком о комуналним таксама.
Став 2. истог члана постаје став 3.

ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
На основу одредбе члана 20. став1. Закона
о приватизацији(„Службени гласник“ РС „ број
83/2014),члана 60. став 1.тачка 8. Закона о јавним
предузећима(«Сл. гласник РС» број 119/2012)
члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи («Сл. Гласник РС» број 129/07) и члана
40. став 1. тачка 9. Статута општине Шид («Сл.
лист општина Срема» број 20/08 , 19/10 исправка,
5/12 и „ Сл. лист општине Шид“ 3/13), а у вези
члана 22. у алинеји 6. Одлуке о промени
оснивачког
акта
Јавног
предузећа
за
радиодифузну, новинску и издавачку делатност
„Радио Шид“Шид („Сл. лист општинa Срема“број
4/13) и члана 20. став 1. алинеја 6. Статута Јавног
предузећа за радиодифузну, новинску и издавачку
делатност “Радио Шид“ Шид („Службени лист
општине Шид“број 6/2013), Скупштина општине
Шид на седници одржаноj 01. јуна 2015. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АКТ О
ПРОЦЕНИ ФЕР ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ,
ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИОДИФУЗНУ,
НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
„РАДИО ШИД“ ШИД
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на акт о процени
фер вредности имовине, обавеза и
капитала
Јавног предузећа за радиодифузну, новинску и
издавачку делатност „Радио Шид“ Шид, који је
сачинио Институт за економику и финансије д.о.о.
Београд.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „ Службеном листу
општине Шид“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-45/II-15
Датум: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 01. јуна 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске
управе општине Шид за 2014. годину.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-40/II-15
ДАНА: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 32. Статута
Општине Шид ( „Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и 4/13 и „Службени
лист општине Шид“ број 3/13) а у вези члана 35.
став 1. тачка 3a. Закона о ванредним ситуацијама
(“Сл. гласник РС” број 111/09, 92/11 и 93/12)
Скупштина општине Шид, на седници одржаној
дана 01. јуна 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског
штаба за ванредне ситуације за 2014.годину који је
донет на Седници Штаба број: 80-1/2015 дана
24.фебруара 2015.године.

понедељак 01. јун 2015.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-41/II-15
Датум: 01. јуна 2015
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 32. Статута
Општине Шид ( „Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и 4/13 и „Службени
лист општине Шид“ број 3/13) а у вези члана 35.
став 1. тачка 3a. Закона о ванредним ситуацијама
(“Сл. гласник РС” број 111/09, 92/11 и 93/12)
Скупштина општине Шид, на седници одржаној
дана 01. јуна 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи
План рада Општинског штаба за ванредне
ситуације за 2015. годину који је донет на Седници
Штаба број: 80-1/2015
дана 24. фебруара
2015.године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-42/II-15
Датум: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. тачка 8. и 20.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 40. тачка 27. и 32. Статута
општине Шид («Сл. лист општина Срема» број
20/08 , 19/10 исправка и 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13) а у вези члана 18. став 1.
тачка 1. Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник
РС”, број 119/2012) Скупштина општине Шид на
седници одржаноj дана 01. јуна 2015.годинe
донелa је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ
ЦЕНТАР” ШИД ЗА 2014. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о
раду ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ
ЦЕНТАР” ШИД за 2014. годину, на основу
Одлуке Надзорног одбора
Јавног предузећа
“Спортски центар” Шид број: 95 од 05.05.2015.
године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-43/II-15
Датум: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број: 129/07), члана 196. став 3. Закона о општем
управном поступку ( “Сл. лист СРЈ" број: 33/97 и
31/01 и “Сл. гласник РС”, број: 30/10), члана 18.
став 1. Закона о јавним службама («Сл. гласник
РС» број 42/91, 71/94 ) и члана 40. тачка 10.
Статута општине Шид («Сл. лист општина Срема»
број: 20/08 19/10 исправка, 4/12, 5/13 и „ Сл. лист
општине Шид“ 3/13), Скупштина општине Шид је
на седници одржаној 01. јуна 2015. године, донела
следеће
Р Е Ш Е ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД
I
РАЗРЕШАВА СЕ Мирослав Јањић,
економиста, из Шида, ул. Петра Кочића бр. 16 са
функције директора Туристичке организације
Шид, пре истека мандата са 01. јуном 2015.године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одредбом члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број:
127/09), прописано је да Скупштина општине у

понедељак 01. јун 2015.

складу са Законом именује и разрешава Управни и
Надзорни одбор, именује и разрешава директоре
јавних предузећа, установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са Законом.
Законом о јавним службама («Сл. гласник
РС» број 42/91, 721/94 и 79/2005) у члану 18. став
1.је прописано да директора установе именује и
разрешава оснивач.
Такође чланом 40. тачка 10. Статута
општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број:
20/08 и 19/10 исправка 4/12, 5/13 и „ Сл. лист
општине Шид“ 3/13), прописано је да Скупштина
општине у складу са Законом именује и разрешава
Управни и Надзорни одбор, именује и разрешава
директора
јавних
предузећа,
установа,
организација и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте у складу са Законом.
Чланом 196. став 3. Закона о општем
управном поступку ( “Сл. лист СРЈ" број: 33/97 и
31/01 и “Сл. гласник РС”, број: 30/10) 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.
Директор Турустичке организације Шид,
Мирослав Јањић именован је на ту функцију
Решењем од 30.09.2013., на период од 4 године.
Општинско веће је на својој седници
одржаној дана 14.05.2015.г. утврдило Предлог
Решења о разрешењу директора Туристичке
организације Шид пре истека мандата , јер је
оценило да је директор наведене установе
погрешно и лоше руководио истом, што се
огледало у непоштовању одређених аката, налога, а
посебно
Препоруке
Државне
ревизорске
институције, везано за достављени Програм рада
Туристичке организације за 2015.годину јер исти
није ускладио са Упутством наведене институције,
због чега није добио позитивно мишљење
Одељења за буџет општинске управе, те се није
могао исти разматрати на Општинском већу, тако
да ова установа до сада нема Програм рада за 2015.
годину.
Поред тога није донет Правилник о
зарадама запослених у установи, и није
испоштована Уредба Владе Републике Србије о
умањењу личних доходака за 10%, што је обавеза
свих установа..
На основу напред наведеног одлучено је
као у диспозитиву овог решења.
II
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се покренути
управни спор пред Управним судом Србије у
Београду у року од 30 дана од дана достављања
овог решења.
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III
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном листу општине Шид».
СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД
Број: 011-52/II-15
Датум: 01. јуна 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
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САДРЖАЈ
Број
акта

Назив

Страна
акта
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Скуптштина општине Шид
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из евиденције осталих корисника јавних средстава и упису у евиденцију индиректних
корисника јавних средстава........................................................................................................................... 3
15. Одлука о доношењу плана детаљне регулације за део блока 90а у Шиду ............................................... 4
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