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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту (’’Службени гласник Републике Србије’’,број: 

62/06, 65/08, 41/09 , 112/15, 80/17 и 95/18-др. закон), члана 

32 став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Сл 

гласник РС“ број: 129/07) и члана 40. став 1. тачка 5. 

Статута општине Шид (Службени лист општина Срема, 

брoj: 20/08), а уз сагласност Министарства пољопривреде 

и заштите животне средине, броj: 320-11-9791/2021-14 од 

01. 11. 2021. године Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана  15. новембра 2021. године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ 

 

УСВАЈА СЕ програм заштите уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта  општине Шид у  2021. 

години, који се налази у прилогу ове Одлуке. 

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине 

Шид“ 

 

Прилог: Програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта  општине Шид у 2021. 

години 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-176/II-21 

Дана: 15.новембар 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић,  дипл. инж. тех. 

 
 

 

ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

новембар 2021. годин 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Шид, 

садржи анализу постојећег стања пољопривредног 

земљишта и могућности нове организације, уређења и 

заштите земљишта, обухватајући производни, 

агроекономски, инфраструктурни, правни, 
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административни, друштвено-комунални и еколошки 

аспект. 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта израдила је Комисија за 

израду за израду годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у Општини Шид, 

 

1.1 ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 
Општина Шид заузима површину од 687 км2 , што је 

сврстава у групу већих општина у АП Војводини са 19 

насеља и 19 катастарских општина. Према попису 

становништва из 2012. године на подручју општине живи 

34.188. становника, од чега у граду Шиду 14.893. 

Општину Шид чине следеће катастарске општине: 

Адашевци, Бачинци, Батровци, Беркасово, Бингула, 

Вашица, Вишњићево, Гибарац, Ердевик,Ђипша, Илинци, 

Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, Привина 

Глава,Сот и Шид. 

Територија општине Шид смештена је на тромеђи 

Републике Србије, Републике Хрватске и Републике 

Српске. Са општинима суседних држава повезани смо 

магистралним и регионалном путевима као и са 

железничком мрежом. Насељена места у општини 

повезана су међусобно асфалтним путевима 

Насеља се разликују по географском и топографском 

положају, величини, природним, демографским и 

привредним карактеристикама.  

На подручју општине Шид комасирано је укупно 52870ха 

90а и 71м2, пољопривредног земљишта. Комасација није 

извршена на 15832ха 18а и 71м2 у катастарским 

општинама: Моровић, Батровци, Моловин, Љуба и 

Ђипша. 

 

1.2. РЕЉЕФ И ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ОПШТИНЕ ШИД  
Данашњи изглед рељефа општине Шид је последица 

утицаја унутрашњих и спољашњих сила.Унутрашње 

силе су утицале на стварање макрорељефа издизањем 

појединих делова и спуштањем других а пре свега односи 

се на предео захваћен падинама Фрушке Горе, спољашње 

силе теже да изравнају постојеће висинске разлике. 

Најзначајније геолошко доба за опстанак основног 

облика рељефа је кенозоик када се са ових простора 

повукло пространо Панонско море и почело је под 

утицајем спољашњих сила, ерозијом, ветром и водом, 

навејавање леса које још и данас траје. 

 

1.3. ПЕДОЛОГИЈА ОПШТИНЕ ШИД 
Преовлађујући тип земљишта на територији општине 

Шид су чернозем, црнице и гајњаче. Земљишта у овом 

типу имају релативно висок потенцијал родности. 

Висина приноса је варијабилна и условљена висином 

воденог талога и непотпуном агротехником. 

Садржај хумуса је на веома ниском нивоу 1,5-3,7 %, пХ 

вредност земљишта варира у границама од неутралне до 

благо алкалне, док је садржај макро елемената- 

хранљивих материја у лако приступачном облику ( 

Н,П,К) такође неуједначен и креће се од ниског садржаја 

до оптималне обезбеђености. 

Пољопривредно земљиште на територији општине није 

изложено деловању ерозије, те се активности у овом 

смеру не планирају. 

Што се тиче распрострањености врста земљишта пре 

свега треба издвојити: ливадску црницу (карбонатну и 

безкарбонатну), чернозем (карбонатни и безкарбонатни), 

ритску црницу и гајњаче. 

 

1.4. КЛИМA ОПШТИНЕ ШИД 
У склопу природних фактора неког региона, клима има 

знатан утицај на стварање погодних или непогодних 

односа пријатних или непријатних услова за живот и рад 

човека. Савремен човек све теже и теже подноси 

климатске екстреме и стога је потребно тежити да се 

постигну максималне погодности за човека. Да би се све 

то постигло потребно је детаљно проучити поједине 

климатске елементе и на основу тих сазнања планирања, 

максимално смањити утицај неповољних, а повећати 

утицај повољних елемената. 

 

1.5. КАНАЛСКА МРЕЖА ОПШТИНЕ ШИД 
Савремена обрада пољопривредног земљишта захтева 

оспособљавање већ изграђеног водног режима за 

наводњавање, па је потребно извршити чишћење, 

нивелисање и стављање у функцију целокупног система 

каналске мреже. 

Пољопривредно земљиште у општини Шид са 

функционисањем мелиорационог система и 

организованим агротехничким мерама може постати 

подручје производње здраве хране, које се добро пласира 

на домаћем тржишту и у земљама Европе.  

Велики недостатак каналске мреже у општини Шид јесте 

пре свега неизгрђеност система канала за наводњавање. 

Са обзиром на то да је општина Шид богата воденим 

токовима, пре свега мислимо на реку Босут која целом 

својом дужином пролази кроз територију општине Шид 

и вештачким језерима поред насеља Ердевик и Сот 

недовољна је искоришћеност природних потенцијала за 

савремену пољопривредну производњу 

 

1.5.1 ОДВОДЊАВАЊЕ  
На територији општине Шид постоји девет сливова за 

одводњавање са укупно 1.090 км каналске мреже са 

101км главне каналске мреже и 989.59 км секундарне 

мреже. Наведени сливови су: Источно-Ободни, Вртич, 

Липовац са реципијентом Савом, Директни улив, 

Шидина, Вагант, Ђупунт, Борис са реципијентом 

Босутом и Моловински са реципијентом Дунавом. 

Каналска мрежа је у релативно лошем стању пошто је део 

каналске мреже замуљен и обрастао растињем стога је 

потребно извршити измуљавање и чишћење канала. 

 

1.6. ЕКОЛОГИЈА ОПШТИНЕ ШИД 
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта потребно је обухватити и 

еколошки аспек уређења и заштиту пољопривредног 

земљишта и простора уопште. Савремени начин живота 

намеће потребу уређења заштите од загађивања 

пољопривредног земљишта и животне средине (питање 

депонија смећа, одвода отпадних вода из руралних 

насеља и индустрије) као и законске регулативе у овој 

области. 

Тенденција претварања пољопривредног земљишта у 

непољопривредно је у порасту, затим неконтролисано 

коришћење минералних ђубрива које повеђава 

загађеност земљишта и вода, нередовно одржавање 
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канала и путева и остало условљава и мање приносе са 

земљишта и пад квалитета истог. 

У том циљу предлаже се: 

-Редовна контрола плодности земљишта и употребе 

минералних ђубрива и пестицида на комасационом 

подручју. 

-Скидање обраслих међа и стварање нових обрадивих 

површина. 

-Редовно чишћење хидрофилне вегетације у каналској 

мрежи за одводњавање чиме се смањује могућност појаве 

штеточина. 

-Планско развијање пољозаштитних појасева који штите 

земљиште од ерозије и ветра. 

-Уређење површина и редовна обрада земљишта и 

повећање сетвене површине 

-Повећава се покривеност земљишта, а самим тим и 

транспирација са већом количином чистог ваздуха. 

 

1.7. ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 

Заштита пољопривредног земљишта 
Земљиште у КО Шид није изложено ерозији. У 

кишовитим годинама велике штете проузрокује вода која 

се задржава на њивама цело пролеће. Нема довољно 

канала за одводњавање, а одржавање постојећих није 

задовољавајуће. Канали се не користе за наводњавање, а 

без тога нема интезивне производње. 

Земљиште није изложено опасним и штетним 

материјама. Постоје добри услови за производњу 

еколошки исправне хране. 

Контрола плодности земљишта на мањим газдинствима 

се не обавља, а примена минералних ђубрива је 

недовољна и произвољна. На већим поседима је редовна 

контрола плодности земљишта. 

Контрола примене пестицида није задовољавајућа. 

 

Уређење пољопривредног земљишта 
Просечна величина поседа је 01ха92а07м2. 

Просечна величина парцеле је 00ха88а89м2. 

Комасирана површина је 52.870ха 90 а 71м2 

Некомасирана површина је 15.832.ха 18а 54м2 и то у 

следећим катастарским општинама: КО Батровци, КО 

Моровић, КО Моловин, КО Љуба и КО Ђипша. 

 

 

 
 

 
На основу члана 35. став 7. и члана 51б. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр.72/09,81/09; 64/10-УС; 24/11; 121/12; 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС; 132/14, 145/14; 83/18; 31,37/19; 

9/20), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 - др. Закон, 47/18) и члана 

41. став 1. тачка 6. Статута општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, бр. 1/19), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана  15. новембра 2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  

ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ШИДА  

 

Члан 1. 

Доносе се Измене и допуне Плана генералне 

регулације Шида, које се налазе у прилогу ове 

Одлуке и чине њен саставни део. 

Наручиоци израде Изменa и допунa Плана 

генералне регулације Шида су Башић Данијелa и 

Башић Маркo из Шида а обрађивач је Јавно 

предузеће „Завод за урбанизам“ из Шида. 

 

Члан 2. 

Изменама и допунама Плана генералне регулације 

Шида утврђују се правила уређења, правила 

грађења као и заштите простора обухваћених овим 

изменама и допунама.  

Подручје обухваћено Изменама и допунама Плана 

генералне регулације Шида налази се у делу блока 

бр. 49а насеља Шид, који је планиран за радну зону 

и захвата катастарску парцелу бр. 8052/1 у КО Шид, 

укупне површине П = 2 ha 82a 92m2. Овом Одлуком, 

предметни простор се пренамењује у простор 

планиран за изградњу објеката породичног 

становања.  

 

Члан 3. 

Измене и допуне Плана генералне регулације Шида 

се састоје од текстуалног и графичког дела. 

Текстуални део се објављује у „Службеном листу 

општине Шид“. 

Измене и допуне Плана се у целости објављују у 

електронском облику и доступне су на интернет 

страници општине Шид, као органа надлежног за 

доношење планског документа. 

 

Члан 4. 

Измене и допуне Плана генералне регулације Шида 

се потписују, оверавају и архивирају у складу са 

Законом о планирању и изградњи. 
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Измене и допуне Плана генералне регулације Шида 

израђене су у 5 (пет) примерака у аналогном и 5 

(пет) примерака у дигиталном облику. 

По један примерак донетих, потписаних и оверених 

Измена и допуна Плана генералне регулације Шида 

у аналогном и дигиталном облику, чувају се у 

архиви Скупштине општине Шид. 

 

По два примерка донетих, потписаних и оверених 

Измена и допуна Плана генералне регулације Шида 

у аналогном и дигиталном облику, чувају се у 

Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове Општинске управе 

општине Шид. 

По један примерак донетих, потписаних и оверених 

Измена и допуна Плана генералне регулације Шида 

у аналогном и дигиталном облику, чувају се у 

архиви обрађивача, ЈП „Завод за урбанизам“ из 

Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2/1 и код наручиоца 

његове израде, Башић Данијеле и Башић Марка из 

Шида. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-177/II-21 

Дана: 15. новембра 2021 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж. тех. 

 

 

На основу члана 26. став 1. тачка 2., члана 27. став 

11. и члана 34. став 2., Закона о јавној својини (“Сл. 

гласник РС” број: 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-

др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана 41. 

став 1. тачка 33. Статута општине Шид (“Сл. лист 

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

Шид на седници одржаној дана  15. новембра 2021. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПАРЦЕЛЕ И ОБЈЕКТА 

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1546/2 У КО ИЛИНЦИ  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се давање у закуп парцеле, 

путем непосредне погодбе, и то: 

- помоћна зграда, објекат преузет из земљишне 

књиге, број објекта 1, потес-улица Велике њиве, 

површина 172м2 и земљиште под зградом и другим 

објектом, грађевинско земљиште изван 

грађевинског подручја, земљиште под зградом и 

другим објектом, број дела 1, потес-улица Велике 

њиве, на кат. парцели бр. 1546/2 КО Илинци, ЛН 

1207 који су јавна својина општине Шид и 

- земљиште уз зграду и други објекат, грађевинско 

земљиште изван грађевинског подручја, број дела 2, 

потес-улица Велике њиве, на кат. парцели бр. 1546/2 

КО Илинци, ЛН 1207 које је јавна својина општине 

Шид. 

 

Члан 2. 

Овом Одлуком, такође, утврђује се следеће: 

- да се на парцели 1546/2 у КО Илинци, која се даје 

у закуп налази, у јавним књигама уписан, помоћни 

објекат површине 172м2, који је изграђен радом и 

новчаним средствима чланова Удружења „Ловачко 

друштво Зец“ Илинци. 

- да је објекат уписан као јавна својина општине 

Шид, али у пракси исти користи, одржава и у њега 

улаже Удружење „Ловачко друштво Зец“ Илинци, 

- да земљиште које се налази око објекта, за своје 

потребе, користи и уређује Удружење „Ловачко 

друштво Зец“ Илинци, 

- да је у току поступак по тужби ради утврђивања 

права својине Удружења „Ловачко друштво Зец“ 

Илинци против Општине Шид, као носиоца права 

јавне својине на земљишту и објекту, под посл. бр. 

1П-95/2021 пред Основнм судом у Шиду, и да ће 

исти бити у прекиду док траје Уговор о закупу или 

док се не реше на други начин својинско-правни 

односи између уговорених страна, 

- да се путем ове Одлуке, а ради решавања 

својинско-правних односа, парцела и објекат дају у 

закуп Удружењу „Ловачко друштво Зец“ Илинци 

путем непосредне погодбе у складу са Законом, јер 

је овом конкретном случају то једино могуће 

решење. 

 

Члан 3. 

Одређују се цена закупа за предметну парцелу и 

објекат који се налази на њој, и која цена износи 

10.000,00 динара за годину дана закупа. 

Предметна парцела са објектом се даје у закуп на 

временски период од 5 година.  

 

Члан 4. 

Oвлашћује се председник општине Шид, Зоран 

Семеновић, да у име општине Шид потпише уговор 
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о давању закуп непокретности из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-178/II-21 

Дана: 15. новембра 2021 

Шид  

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл.инж.тех. 

 

 

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

локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр.129/07, 

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

Статута Општине Шид ("Сл.лист општина Шид", 

бр.1/19 ), а у вези члана 50. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 

18/10,101/17, 113/17 и10/19) и Правилника о 

мерилима за утврђивање  економске цене програма 

васпитања и  образовања у предшколским 

установама („Сл.гласник РС“ бр.81/21- у даљем 

тексту Правилник),  Скупштина општине Шид на 

седници одржаној 15. новембра 2021. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЕКОНОМСКЕ 

ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 1. 

Овом одлуком, утврђује се висина економске цене 

програма васпитања и образовања у Предшколској 

установи „ Јелица Станивуковић Шиља“. 

 

Утврђивање цене 

 

Члан 2. 

Економска цена програма  васпитања и образовања 

утврђује се у дневном и месечном износу, по детету.  

При утврђивању цене из става 1. овог члана, полази 

се од  годишњег плана рада установе, односно 

законом утврђених програма рада које установа 

остварује, дужине њиховог трајања и структуре 

цене која обухвата све текуће расходе за обрачунски 

период, кориговане за просечну присутност деце.  

 

Члан 3. 

Економска цена програма на годишњем нивоу 

утврђује се за календарску годину на основу свих 

планираних расхода који чине структуру економске 

цене прописану  правилником , на основу броја 

уписане деце који је утврђен годишњим планом 

рада установе, коригованог са просечном 

присутношћу деце. 

Месечна економска цена по детету утврђује се 

дељењем економске цене из става 1. овог члана са 

бројем 12. 

Дневна економска цена по детету утврђује се 

дељењем месечне економске цене по детету из става 

2. овог члана са бројем радних дана у месецу. 

 

Цена услуге 

 

Члан 4.  

Цена услуге за целодневни боравак деце узраста до 

3 године и од 3 године до поласка  у школу, осим 

припремног предшколског програма износи 

3.500,00 динара. 

Цена услуге за полудневни боравак деце, осим за 

полудневни боравак припремног предшколског 

програма износи 1.000,00 динара.  

 

Утврђивање цене припремног предшколског 

програма 

 

Члан 5. 

Економска цена припремног предшколског 

програма умањује се за износ средстава који се 

трансферише из буџета Републике Србије јединици 

локалне самоуправе ради остваривања припремног 

предшколског програма у трајању од четири сата 

дневно, у складу са законом, када се програм 

остварује у целодневном трајању.  

 

Цена услуге  припремног предшколског програма 

 

Члан 6. 

Цена услуге  припремног  предшколског програма  

у целодневном трајању износи 2.227,27 динара . 

 

Члан 7. 

Корисници припремног предшколског програма у 

трајању од 4 сата (полудневни боравак) ослобађају 
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се учешћа у обезбеђивању средстава за остваривање 

делатности предшколске установе. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном листу општине Шид», 

а почиње се примењивати првог дана наредног 

месеца од дана објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-179/II-21 

Датум: 15. новембра 2021. 

ШИД  

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл.инж.тех 

 

 

На основу чланa 2. став 3. тачка 6. и 6а. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“, број: 88/11, 104/16  и 95/18), члана 1. Закона о 

сахрањивању и гробљима („Службени гласник 

СРС“, број 20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник 

РС“, број: 53/93, 67/93, 48/94, 101/05-

др.закон,120/12-одл.УС и 84/13-одл.УС), члана 20. 

став 1. тачка 2., члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14,  101/16 и 48/17), члана 16. став 1. тачка 

2) и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине Шид 

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

Скупштина општине Шид  на седници одржаној  15. 

НОВЕМБРА 2021.године донела је  

 

ОДЛУКА 

О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБАЉА 

И САХРАЊИВАЊУ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин и услови обављања 

комуналне делатности управљање гробљима и 

сахрањивање на територији Општине Шид (у даљем 

тексту Општина), права и обавезе Јавног 

комуналног предузећа које обавља комуналну 

делатност управљања гробљима и сахрањивање, 

корисника, односно закупца гробног места и 

извођача занатских радова на гробљима, 

финансирање обављања комуналне делатности 

управљање гробљима и сахрањивање, као и други 

послови у складу са законом. 

 

Члан 2. 

Управљање гробљима и сахрањивање у смислу ове 

Одлуке су: уређивање и одржавање гробаља и 

објеката који се налазе у оквиру гробља, одржавање 

пасивних гробаља односно гробаља ван употребе (у 

даљем тексту гробља ван употребе) и сахрањивање. 

Уређивање и одржавање гробаља, у смислу ове 

Одлуке, је изградња и одржавање гробних поља и 

парцела унутар којих налазе гробна места, 

гробнице, осаријума, лапидаријума, розаријума, 

колумбаријума, изградњу и одржавање 

саобраћајних површина, изградњу инсталација, 

објеката, подизање и одржавање зеленила, 

одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима 

као и други  послови који су у вези са одржавањем 

гробаља и обављањем погребне делатности. 

 

Члан 3. 

Послове управљања гробљима и сахрањивање у 

насељеним местима поверени су Јавном 

комуналном предузећу (у даљем тексту Предузеће). 

 

Члан 4. 

Гробља се одређују и стављају ван употребе 

Одлуком Скупштине Општине а на предлог 

Надзорног одбора Предузећа. 

 

II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА 

 

Члан 5. 

Гробље је земљиште које је одговарајућим 

урбанистичким планом одређено за сахрањивање. 

 

Члан 6. 

Уређивање и одржавање гробља у сваком 

насељеном месту обавља Јавно комунално  

предузеће у складу са Годишњим програмом 

пословања у оквиру који се налази и Програм 

усклађивања и одржавања гробља. 

Годишњи програм пословања доноси Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа, а на исти 

сагласност даје Скупштина општине. 

Јавно комунално предузеће је дужно да најкасније 

до 1. децембра текуће године достави на сагласност 

оснивачу Годишњи програм пословања за наредну 

годину. 

 

Члан 7. 

Спомен гробнице и споменици који су утврђени за 

културно добро–споменике културе, уређују се и 
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одржавају у складу са прописима који регулишу 

заштиту споменика културе. 

 

Члан 8. 

Простор на гробљима намењен за сахрањивање 

дели се на парцеле унутар којих се налазе гробна 

места. 

Под гробним местом, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се гроб, гробница и уређена парцела и 

касета за похрањивање урни са пепелом кремираних 

посмртних остатака умрлог. 

Под гробом, у смислу ове Одлуке, подразумева се 

гробно место у које се сахрањивање врши укопом 

посмртних остатака умрлог. 

Под гробницом, у смислу ове Одлуке, подразумева 

се озидано гробно место у које се полажу посмртни 

остаци умрлог и похрањују урне. 

Под уређеном парцелом, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се гробно место које је грађевински и 

хортикултурно уређено, опремљено приступном 

стазом, армираном бетонском гредом, типским 

спомеником и бусенованим тепих травњаком, чије 

се уређење обнавља. 

Под бетонском парцелом, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се гробно место које је грађевнски 

уређено и опремљено приступном стазом. 

Под касетом за похрањивање урни, у смислу ове 

Одлуке, подразумева се изграђено гробно место 

стандардизованог облика и величине у које се 

похрањују урне. 

Уколико пројектном документацијом за изградњу 

гробља није другачије одређено, гробна места се 

постављају у редовима. 

 

Члан 9. 

Гробно место не може да буде предмет правног 

промета. 

Закупац гробнице, уређене парцеле као и касете за 

похрањивање урни може гробницу, уређену 

парцелу односно касету за похрањивање урни да 

врати искључиво Предузећу. 

У случају из става 2. овог члана, Предузеће је у 

обавези да закупцу исплати одређену накнаду. 

 

Члан 10. 

Јавно комунално предузеће од дана преузимања 

гробаља води евиденцију парцела и гробних места 

са именима сахрањених и датумом сахране. 

 

Члан 11. 

О одржавању гробних места и надгробних обележја 

на њима старају се искључиво њихови корисници, 

породица и сродници умрлих и друга лица која 

имају обавезу уређивања и одржавања гробних 

места. 

Лица из става 1. овог члана могу уређивање и 

одржавање гробних места поверити Предузећу, 

односно предузетнику. 

У случају да за поједина гробна места не постоје 

лица из става 1. овог члана њих одржава Предузеће 

до истека рока закупа. 

 

Члан 12. 

Изградња гробница и уређење парцела,подизање и 

уклањање надгробних споменика и других спомен 

обележја на гробљима врши се у складу са условима 

прописаним овом Одлуком и пројектом гробља, 

односно Програмом уређивања и одржавања 

гробља. 

Радове из става 1. овог члана могу изводити 

искључиво правна лица и предузетници 

регистровани за извођење ових врста радова. 

Радови из става 1. овог члана морају се пријавити 

Јавном комуналном предузећу, ако се радови 

предузимају на гробници, споменику или спомен 

обележју које има својство споменика културе 

потребно је претходно прибавити сагласност Завода 

за заштиту споменика културе. 

Радови на текућем одржавању надгробних 

споменика и спомен обележја могу се изводити без 

претнодног одобрења, осим на споменицима и 

спомен обележјима који имају својство споменика 

културе. 

Под текућим одржавањем у смислу става 4. овог 

члана подразумева се замена слике, бојење слова, 

поравка појединих елемената, замена дрвених 

симбола и друго. 

 

Члан 13. 

Извођач радова наведених у члану 10. ове Одлуке 

дужан је да радове обавља тако да: 

 

1. уз пријаву за извођење радова поднесе 

нацрт-скицу о врсти и обиму радова, као и 

сагласност породице или сродника умрлог 

или другог овашћеног лица, 

2. радове изводи радним данима, у време које 

одреди јавно предузеће, 

3. грађевински и други материјал држи на 

гробљу у најкраћем времену које је 

потребно за извођење радова и то тако да не 
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омета кретање и приступ посетилаца 

гробља, 

4. одмах по завршетку радова вишак 

грађевинског материјала и земље одмах 

однесе са гробља, 

5. за превоз грађевинског и другог материјала 

користи стазе и путеве које одреди 

овлашћено лице Јавно  предузеће, 

6. обавести овлашћено лице Јавног предузећа 

о свим нађеним предметима приликом 

извођења радова (делови сандука, костију, 

предмети од вредности) и да одмах обустави 

радове, 

7. изврши уплату дневног или годишњег 

уласка у гробље, пре почетка извођења 

радова и доказ о уплати покаже раднику. 

Ако се извођач радова не придржава услова 

утврђених у ставу 1. овог члана, овлашћено лице 

има право да му забрани наставак радова и одмах 

позове Комуналну инспекцију. 

Ако извођач радова приликом извођења радова 

нанесе штету саобраћајницама, објектима, 

уређајима или инсталацији на гробљу, или оштети 

суседна надгробна обележја, дужан је да одмах, а 

најкасније у року који одреди овлашћено лице 

јавног предузећа, отклони штету. 

Уколико извођач радова не поступи на начин утрђен 

ставом 3. овог члана, штету ће отклонити Јавно 

предузеће на његов трошак. 

 

Члан 14. 

Јавно комунално предузеће може да забрани 

извођење занатских радова на гробљима или 

појединим деловима гробља у одређене дане или у 

одређено доба дана. 

О забрани извођења радова из става 1. овог члана 

мора се истаћи обавештење на улазу у гробље. 

 

Члан 15. 

Јавно предузеће има право да извођачима радова 

наведеним у члану 10. став 2. ове одлуке наплаћује 

накнаду за коришћење струје, воде и друге 

инфраструктуре на гробљу. 

 

III ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ 

 

Члан 16. 

Јавно  комунално предузеће је дужна да обезбеди 

ред, мир и чистоћу на гробљу. 

Јавно комунално предузеће својим актом прописује 

када је гробље отворено за посетиоце, време 

обављања погребне делатности и друга правила 

понашања на гробљу. 

Правила из става 2. овог члана морају бити 

истакнута на улазу у гробље. 

 

Члан 17. 

На гробљу је забрањено. 

 

1. постављање надгробних споменика, спомен 

обележја и других ознака које нису у вези са 

сахрањеним посмртним остацима, 

2. постављање ознака на гробницама, 

надгробним споменицима и другим спомен 

обележјима, која изгледом, знацима или 

натписом вређају патриотска, верска, 

национална или друга осећања грађана, 

3. оштећење гробова, рушење или оштећење 

гробница, надгробних споменика и других 

спомен обележја, 

4. оштећење саобраћајница, инсталација, 

објеката и уређаја на гробљу, 

5. сечење или оштећење садница и другог 

зеленила на гробљу, 

6. гажење, прљање и скрнављење гробних 

места, 

7. вожња моторних возила, осим у време за 

које је издато одобрење, 

8. увођење животиња на гробље, 

9. стварање нечистоће на саобраћајницама и 

стазама (бацање увелог цвећа, траве и 

других предмета), 

10. паљење ватре, 

11. улажење у капелу ван времена одређеног за 

сахрану, 

12. продавање робе, 

13. фотографисање у виду заната, 

14. вршење других радњи које су у супротности 

са правилима која утврди јавно предузеће на 

основу овлашћења из члана 14. став 2. ове 

одлуке. 

 

IV САХРАЊИВАЊЕ 

 

Члан 18. 

Под сахрањивањем, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се укоп посмртних остатака умрлог као 

и друге радње које се у том циљу предузимају. 

Сахрањивање се може извршити после утврђивања 

смрти на начин одређен посебним прописима. 

 

Члан 19. 
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Посмртни остаци умрлог, по утврђеној смрти, 

преносе се на гробље и до сахране чувају у капели, 

ако на гробљу постоји капела. 

На гробљу где није изграђена капела, посмртни 

остаци умрлог чувају се на месту које одреди 

породица, односно сродници умрлог. 

Посмртни остаци умрлог могу се, са одобрењем 

верске заједнице, чувати у црквама, капелама и 

другим објектима који су намењени за вршење 

веских обреда до сахране. 

Пре сахрањивања, посмртни остаци умрлог могу 

бити изложени на одређеном месту ван гробља, 

ради указивања посебних посмртних почасти, по 

одобрењу надлежне службе Општинске управе. 

 

Члан 20. 

Преузимање и превоз посмртних остатака умрлог 

могу обављати правна лица и предузетници који су 

регистровани за ове услуге и испуњавају услове 

прописане Законом. 

 

Члан 21. 

Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови 

сродници, односно лица која би према важећим 

прописима била у обавези да га издржавају или 

друга физичка и правна лица која преузму обавезу 

да обезбеде сахрањивање. 

Ако не постоје лица из става 1. овог члана, или ако 

лица која су дужна да изврше сахрањиање то одбију, 

сахрањивање ће обавити јавно предузеће на трошак 

Општине Шид. 

Сахрањивање посмртних остатака 

неидентификованих лица обавља Јавно предузеће 

на основу акта надлежног органа којим је утврђена 

чињеница да је умрли неидентификован. 

 

Члан 22. 

Покопавање посмртних остатака умрлог врши се 

искључиво на гробљу које је у употреби. 

Одобрење за покопавање у одређено гробље и 

гробно место издаје Јавно комунално предузеће. 

 

Члан 23. 

Посмртни остаци умрлог почивају у гробном месту 

најмање 10 година од дана сахрањивања. 

Породица умрлог, сродници и друга лица имају 

право да по истеку рока обавезног почивања 

продуже рок почивања. 

Међусобна права и обавезе лица наведених у ставу 

2. овог члана уређују уговором са Јавним 

комуналним предузећем. 

Јавно комунално предузеће је у обавези да 

најкасније 30 дана пре истека рока од 10 година 

обавести лица из става 2. овог члана о могућности 

продужења тог рока. 

 

Члан 24. 

Посмртне остатке умрлих из гробова и гробница 

којима је истекао рок обавезног почивања, а рок 

почивања није продужен у складу са одредбама 

члана 21. став 2. ове Одлуке, Јавно комунално 

предузеће може пренети у заједнички гроб. 

Јавно комунално  предузеће је у обвези да пре 

преноса посмртних остатака из става 1. овог члана, 

обавести сроднике умрлог или друга лица која су 

обавила сахрану, да ће посмртни остаци бити 

пренети у заједничку гробницу. 

Пренос посмртних остатака може се обавити по 

истеку 30 дана од дана обавештавања лица 

наведених у ставу 2. овог члана. 

 

Члан 25. 

Јавно  комунално предузеће води евиденцију 

умрлих чији су посмртни остаци пренети у 

заједнички гроб. 

Евидендија из става 1. овог члана трајно се чува. 

 

Члан 26. 

Посмртни остаци умрлог могу се ископати и 

пренети на друго гробље, по претходно 

прибављеној сагласности Јавног комуналног  

предузећа, а све у складу са Законом. 

Ексхумацију и пренос посмртних остатака из става 

1. овог члана могу захтевати чланови породице, 

сродници и друга лица. 

Трошкове ексхумације и преноса посмртних 

остатака умрлог, сносе лица из става 2. овог члана. 

 

Члан 27. 

Јавно  комунално предузеће води евиденцију 

умрлих чији су посмртни остаци ексхумирани и 

пренети. 

Евиденција из става 1. овог члана трајно се чува. 

 

Члан 28. 

Гробно место код прве сахране даје се сродницима 

умрлог по степену сродства, а уколико нема 

сродника, гробно место даје се лицу које је 

обезбедило сахрану. 

Гробно место даје се на време од најмање 10 година. 

Обавезује се Јавно комунално предузеће да 

најкасније 30 дана пре истека рока закупа из става 
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2. овог члана обавести закупца о могућности 

продужења закупа. 

Гробно место не може се стављати у правни промет. 

Међусобна права и обавезе закупца парцеле и 

Јавног комуналног  предузећа регулишу се 

уговором. 

 

Члан 29. 

Уређене парцеле, које су одређене као гробна места, 

могу се закупити за живота, независно од чињенице 

смрти, односно пријаве сахрањивања. 

Закупљене парцеле не могу се стављати у промет. 

Међусобна права и обавезе закупца парцеле и 

Јавног комуналног предузећа регулишу се 

уговором. 

 

V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И 

САХРАЊИВАЊЕ. 

 

Члан 30. 

Средства за уређивање и одржавање гробља 

обезбеђују се из: 

1. накнаде за коришћење гробног места, 

2. накнада за коришћење услуга на гробљу 

(ископ гробног места, сахрањивање, чување 

посмртних остатака до сахране, одржавање 

гробница и гробних места, одржавање 

чистоће и др.), 

3. накнаде за коришћење струје и воде и друге 

инфраструктуре наплаћене од извођача 

занатских радова. 

 

Члан 31. 

Висину накнада из члана 28. ове Одлуке утвруђује 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа и 

дефинише га ценовником услуга. 

Општинско веће даје сагласност на ценовник услуга 

који утврди Надзорни одбор предузећа. 

 

VI ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ 

ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У 

ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА УРЕЂИВАЊА И 

ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊА 

 

Члан 32. 

Ако дође до поремећаја или прекида у обављању 

послова на уређивању и одржавању гробља и 

сахрањивању услед више силе или других разлога 

који се нису могли предвидети, односно спречити, 

Јавно комунално предузеће ће одмах, без одлагања, 

предузети мере на отклањању узрока поремећаја, 

односно прекида, и то: 

 

1. радно ангажовати запослене на отклањању 

узрока поремећаја, односно разлога због 

којих је дошло до прекида у обављању 

послова одржавања и уређивања гробља и 

сахрањивања, 

2. хитно поправити и заменити инсталације и 

уређаје којима се обезбеђује обављање 

послова, као и заштити комуналне објекте и 

уређаје од даљих кварова или хаварија, 

3. предузети друге мере које утврди 

Комунална инспекција или оснивач. 

 

Члан 33. 

У случају да дође до поремећаја или прекида у 

обављању послова на уређивању и одржавању 

гробља и сахрањивању услед више силе или других 

разлога који се нису могли предвидети, осносно 

спречити, Општинско веће је овлашћено да 

предузима следеће мере: 

 

1. нареди мере за заштиту комуналних и 

других објеката који су угрожени, 

2. предложи мере за отклањање последица и 

друге потребне мере у циљу обављања 

комуналне делатности, 

3. да ангажује друго предузеће или 

предузетника да обавља послове уређивања 

и одржавања гробаља и сахрањивање до 

отклањања поремећаја, 

4. да покрене поступак утврђивања разлога за 

настанак поремећаја или прекида у 

обављању послова на уређивању и 

одржавању гробља и сахрањивању и 

одговорности појединих лица за настанак 

поремећаја, односно прекида у обављању 

делатности. 

 

Члан 34. 

У случају прекида у обављању послова на 

уређивању и одржавању гробља и сахрањивању 

услед штрајка, Јавно предузеће је обавезна да 

обезбеди минимум процеса рада, и то: 

- ископ гроба, 

- сахрањивање, 

- одржавање чистоће на гробљу. 

 

VII НАДЗОР 

 Члан 35. 
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Надзор над применом ове Одлуке врши Општинска 

управа преко Комуналне инспекције. 

Комунални инспектор је, поред овашћења 

утврђених законом, овлашћен и дужан да: 

 

1. донесе налог о уклањању обележја или 

других ознака које нису у вези са 

сахрањеним посмртним остацима умрлог, 

2. донесе налог о уклањању надгробних 

споменика и других надгробних обележја, 

као и уклањању натписа или других 

обележја и ознака на гробовима и 

гробницама којима се вређају патриотска, 

верска, национална и друга осећања 

грађана, 

3. да изда налог Јавном комуналном предузећу 

за отклањање недостатака у обављању 

послова на уређивању и одржавању гробља 

и сахрањивању, 

4. да предузима и друге мере у скаду са 

законом и овом одлуком. 

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај Јавно комунално предузеће 

ако: 

 

1. изврши копање гробног места супротно 

пројекту гробља, односно правилима 

утврђеним овом одлуком (члан 7.), 

2. не води евиденцију парцела и гробних места 

(члан 8.), 

3. не одржава гробна места и надгобна 

обележја за које је задужена овом одлуком 

(члан 9. став 3), 

4. не истакне обавештење о забрани обављања 

занатских радова на гробљу (члан 12.), 

5. не донесе правила понашања на гробљу 

(члан 14. став 2.), 

6. правила понашања на гробљу не истакне на 

прописан начин (члан 14. став 3.), 

7. посмртне остатке умрлог премести у 

заједничку гробницу пре истека рока за 

обавезно почивање (члан 22. став 1.), 

8. не обавести породицу и сроднике умрлог о 

намери премештања посмртних остатака у 

заједнички гроб (члан 22. став 2.), 

9. не води евиденцију умрлих чији су 

посмртни остаци пренети у заједнички гроб 

(члан 23.), 

10. не води евиденцију о умрлима чији су 

посмртни остаци ексхумирани (члан 25.), 

11. утврди висину накнада супротно овој 

одлуци (члан 29.), 

12. не предузима мере на отклањању штетних 

последица од елементарних и других већих 

непогода или у случају поремећаја у 

обављању послова (члан 30.), 

13. не обезбеди минимум процеса рада у 

случају штрајка (члан 32.). 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у Јавном комуналном предузећу 

новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара. 

 

Члан 37. 

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице извођач 

занатских радова ако: 

1. радове обавља супротно нацрту–скици или 

без сагласности породице или сродника 

умрлог, односно овлашћеног лица (члан 11. 

став 1. тачка 1.), 

2. радове обавља ван времена које је утврдила 

јавно предузеће (члан 11. став 1. тачка 2.), 

3. грађевински или други материјал држи тако 

да се омета кретање и приступ посетилаца 

гробља (члан 11. став 1. тачка 3.), 

4. по завршетку радова не односе грађевински 

материјал и земљу (члан 11. став 1. тачка 4.), 

5. превоз грађевинског материјала превози 

мимо стазе и путева које одреди овлашћено 

лице Јавног предузећа (члан 11. став 1. тачка 

5.), 

6. не обавести овлашћено лице Јавног 

комуналног предузећа о нађеним остацима 

сандука, костију или предмета од вредности 

и не обустави радове (члан 11. став 1. тачка 

6.), 

7. не изврши уплату дневног или годишњег 

уласка у гробље, пре почетка извођења 

радова нити покаже доказ о уплати по 

захтеву радника (члан 11. став 1. тачка 7.), 

забрана уласка-да ли може 

8. не отклони штету коју приликом радова 

нанесе саобраћајницама, објектима, 

уређајима или инсталацијама на  гробљу или 

надгробним обележјима (члан 11. став 39.), 
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9. Јавном комуналном предузећу не плати 

наканаду за коришћење струје, воде и друге 

инфраструктуре на гробљу (члан 13.), 

10. поставља надгробне споменике, спомен 

обележја и друге ознаке које нису у вези са 

сахрањеним посмртним остацима умрлог 

(члан 15. став 1. тачка 1.), 

11. поставља ознаке на гробницама, 

надгробним споменицима и другим спомен 

обележјима које својим изгледом, знацима 

или натписом вређају патриотска, верска, 

национална или друга осећања грађана 

(члан 15. тачка 2.), 

12. продаје робу на гробљу (члан 15. тачка 12.), 

13. фотографише на гробљу (члан 15. тачка 13.).  

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара казниће 

се одговорно лице у правном лицу за прекршај из 

става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара 

казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог 

члана. 

 

Члан 38. 

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако врши 

пренос посмртних остатака умрлог, а није 

регистровано за обављање те делатности (члан 18.), 

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара казниће 

се одговорно лице у правном лицу за прекршај из 

става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара 

казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог 

члана. 

 

Члан 39. 

Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара казниће 

се за прекршај физичко лице ако: 

1. оштети, руши гробове, гробнице, надгробне 

споменике и друга спомен обележја (члан 

15. тачка 3.), 

2. оштети саобраћајнице, инсталације, објекте 

и уређаје на гробљу (члан 15. тачка 4.), 

3. сече или оштети саднице и друго зеленило 

на гробљу (члан 15. тачка 5.), 

4. гази, прља или скрнави гробна места (члан 

15. тачка 6.), 

5. вози моторна возила без одобрења 

овлашћеног лица јавног предузећа (члан 15. 

тачка 7.), 

6. уводи животиње на гробље (члан 15. тачка 

8.), 

7. ствара нечистоћу на саобраћајницама и 

стазама (члан 15. тачка 9.), 

8. пали ватру (члан 15. тачка 10.), 

9. улази у капелу ван времена одређеног за 

сахрану (члан 15. тачка 11.), 

10. продаје робу на гробљу (члан 15. тачка 12.), 

11. фотографише на гробљу (члан 15. тачка 13.), 

12. врши друге радње супротно правилима 

понашања које утврди јавно предузеће (члан 

14. став 2.). 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

Јавно комунално предузеће је у обавези да усклади 

постојећа акта са овом Одлуком и да донесе нова у 

року од 90 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

Члан 41. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о управљању гробљима, сахрањивању и 

вршењу погребне делатноси  (“Службени лист 

општине Шид” број: 7/17 и 39/19). 

 

Члан 42. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА  ШИД 

Број:  011-180/II-21 

Дана: 15. новембра 2021 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж. тех. 

 

 

На основу члана 119. став 1. тачка 4.Закона о 

основама система образовања и васпитања 

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

др.закон,  10/19 и 6/20), члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

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

47/18) и члана 41. став 1. тачка 23. Статута општине 

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

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана   15. новембра 2021.године донела је  
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РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЈЕЛИЦА 

СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ШИД  

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне 

Финансијског плана Предшколске установе „Јелица 

Станивуковић Шиља“Шид за 2021. годину. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-181/II-21 

Датум: 15. новембар 2021 

Ш  и  д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

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),  

члана35. став 2. и члана 20.Закона о социјалној 

заштити („Сл. гласник РС“ број: 24/11) и члана 41. 

став 1. тачка 23. Статута општине Шид („Службени 

лист општине Шид“ број:1/19) Скупштина општине 

Шид на седници одржаноj  дана  15. новембра  2021. 

годинe донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ШИД“У 

ШИДУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне 

Финасијског плана Јавне установе социјалне 

заштите Центар за социјални рад „Шид“у Шиду за 

2021.годину, на основу  Одлуке Управног одбора 

установе број: 06-112/2021 од 1.10.2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-182/II-21 

Датум:  15. новембар 2021 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

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),  

члана35. став 2. и члана75. став 2.Закона о 

култури(„Сл. гласник РС“ број:72/09, 13/16,30/16-

испр.6/20, 47/21 и 78/21) и члана 41. став 1. тачка 23. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“ број:1/19) Скупштина општине Шид на 

седници одржаноj  дана 15. новембра  2021. годинe 

донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И 

ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА   

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СИМЕОН 

ПИШЧЕВИЋ“ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на измен и допуну 

Финасијског плана Народне библиотеке „Симеон 

Пишчевић“Шид за 2021.годину, на основу  Одлуке 

Управног одбора установе број: 373/2021 од 

6.10.2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-183/II-21 

Датум:  15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

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 44. став 1. тачка 5. и 6. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“ број:72/09,  13/16-испр., 6/20,  47/21 и 
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78/21) и члана 41. став 1. тачка 23. Статута општине 

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

Скупштина општине Шид на седници одржаноj  

дана 15. новембра 2021. годинe донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА РАДА У ФИНАНСИЈСКОМ 

ДЕЛУ   МУЗЕЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ 

„ИЛИЈАНУМ“ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену Програма рада  

Музеја наивне уметности „Илијанум“Шид  за 

2021.годину у  Финансијском делу, на основу  

Одлуке Управног одбора установе број: 266/221 од 

8.10.2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011/184/II-21 

Датум:  15. новембра 2021 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

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), и 

члана 41. став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

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

Скупштина општине Шид на седници одржаноj  

дана 15. новембра  2021. годинe донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену Финансијског 

плана Туристичке организације Шид  за 

2021.годину, на основу Одлуке Управног одбора 

установе број:06-2/2021 од 06.10. 2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-185/II-21 

Датум:  15. новембра 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

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),  

члана35. став 2. и члана75. став 2.Закона о 

култури(„Сл. гласник РС“ број:72/09, 13/16,30/16-

испр.6/20, 47/21 и 78/21) и члана 41. став 1. тачка 23. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“ број:1/19) Скупштина општине Шид на 

седници одржаноj  дана 15. новембра  2021. годинe 

донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГАЛЕРИЈЕ 

СЛИКА „САВА ШУМАНОВИЋ“ У ШИДУ ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на измену Финансијског 

плана Галерије слика „Сава Шумановић“у Шиду  за 

2021.годину, на основу  Одлуке Управног одбора 

установе број: 404-2/2021 од 6.10.2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-186/II-21 

Датум:  15. новембра 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

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), 
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члана 44. став 1. тачка 5. и 6. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“ број:72/09,  13/16-испр., 6/20,  47/21 и 

78/21) и члана 41. став 1. тачка 23. Статута општине 

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

Скупштина општине Шид на седници одржаноj  

дана 15. новембра 2021. годинe донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ШИД ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне 

Финансијског плана  Културно образовног центра  

Шид  за 2021.годину,на основу  Одлуке Управног 

одбора установе број: 273/21 од 28.10.2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-187/II-21 

Датум:  15. новембра 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех  

 

 

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),) 

и члана 41. став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

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

Скупштина општине Шид на седници одржаноj  

дана 15. новембра 2021. годинe донелa је 

 

РЕШЕЊЕ 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ  

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И СПОРТСКУ 

РЕКРЕАЦИЈУ“ПАРТИЗАН „ШИД ЗА 

2021.ГОДИНУ  

 

I 

ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ на измене Финансијског 

плана Установе за физичку културу и спортску 

рекреацију „Партизан“Шид за 2021.годину, на 

основу  Одлуке Управног одбора установе број: 

202/2 од 5.10.2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-188/II-21 

Датум: 15. новембра 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу одредбе члана 32. став1. 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“ број: 1/19),  а у вези члана 

63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 

број:15/16 и 88/19) Скупштина општине Шид на 

седници одржаној  15. новембра 2021. године 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ   

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ “  ШИД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. 

ДО 30.09. 2021.ГОДИНЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности пословања 

Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, услуге 

и одржавање“ Шид за период 01.01.2021.-

30.09.2021.године, на основу Одлуке Надзорног 

одбора број: 140/1-1 од 22.10.2021.године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавићесе у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-189/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 
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ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 

129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18), 

члана 41. став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“ број: 1/19),  а у вези члана 

63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 

број: 15/16 и 88/19) Скупштина општине Шид на 

седници одржаној  15. новембра 2021. године 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ   

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД “  ШИД ЗА 

ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 30.09. 2021.ГОДИНЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности  пословања  

Јавног комуналног  предузећа „Стандард“ Шид  за 

период 01.01.2021.-30.09.2021.године, на основу 

Одлуке Надзорног одбора број: 140/1-1 од 

22.10.2021.године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-190/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

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. тачка 44. Статута општине Шид („Сл. лист 

општине Шид“ број: 1/19) а у вези члана 69. став 1. 

тачка 2.и 4. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“ број: 15/2016 и 88/19) Скупштина 

општине  Шид на седници одржаној  15. новембра 

2021. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПИС 

ЗАЛОГЕ НА ВОЗИЛУ ЈАВНОМ  

КОМУНАЛНОМ  ПРЕДУЗЕЋУ СТАНДАРД“  

ШИД  

 

I 

ДАЈЕ СЕСАГЛАСНОСТ на упис залоге на 

покретној ствари – специјалном нозилу за одвоз 

смећа, за потребе  Јавног комуналног  

предузећа“Стандард “Шид, у складу са Одлуком 

Надзорног одбора Јавног предузећа, под бројем: 

554а /21од  21.09.2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-190/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу одредбе члана 32. став1. 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“број: 1/19),  а у вези члана 

63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 

број: 15/16 и 88/19) Скупштина општине Шид на 

седници одржаној  15. новембра 2021. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О  СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ   

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“  ШИД ЗА ПЕРИОД 

01.01.2021. ДО 30.09. 2021.ГОДИНЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности  пословања  
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Јавног комуналног  предузећа „ Водовод“ Шид  за 

период 01.01.2021.-30.09.2021.године, на основу 

Одлуке Надзорног одбора број: НО-403/21-VII од 

28.10.2021.године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-192/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

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. тачка 23. и 44. Статута општине Шид („Сл. 

лист општине Шид“ број:1/19) а у вези члана 59. 

став 2, члана 69. став 1. тачка 2.и 4. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ број:15/2016 и 

88/19), Скупштина општине  Шид на седници 

одржаној  15. новембра 2021. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ  И 

ДОПУНЕ  ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“  ШИД  

 ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену и допуну 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

“Водовод“ Шид  за 2021. годину,  у складу са 

Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа, под бројем:НО-114/21од  28.10.2021. 

године. 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-193/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу одредбе члана 50.став 1.  Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ број:54/09, 

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

108/13, 142/14,  68/15, -др.закон, 103/15,  99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) члана 32.  тачка 20.  

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 („Службени лист општине Шид“ број 34/20), 

Скупштина општине Шид на седници одржаноj  

дана 15. новембра 2021.године  донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА 

ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА ЈАВНИХ 

СРЕДСТАВА  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ   

ОПШТИНЕ ШИД  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне 

Финансијског  плана директног корисника јавних 

средстава  Општинске управе  општине Шид  Шид  

за 2021. годину.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-194/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу одредбе члана 50.став 1.  Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ број: 54/09, 

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

108/13, 142/14, 68/15,-др.закон, 103/15, 99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. тачка 20.  

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 („Службени лист општине Шид“ број: 34/20), 
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Скупштина општине Шид на седници одржаноj  

дана 15. новембра 2021.године  донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ 

КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД  ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Финансијског  

плана директног корисника јавних средстава  

Скупштине општине Шид  Шид  за 2021. годину.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-195/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу одредбе члана 50.став 1.  Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ број: 54/09, 

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

108/13, 142/14,  68/15-др.закон, 103/15,  99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32.  тачка 20.  

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 („Службени лист општине Шид“ број 34/20), 

Скупштина општине Шид на седници одржаноj  

дана 15. новембра 2021. године  донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ДИРЕКТНОГ 

КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД  ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Финансијског  

плана директног корисника јавних средстава  

Општинског већа општине Шид  за 2021. годину.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-196/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу одредбе члана 50.став 1.  Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ број: 54/09, 

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

108/13, 142/14,  68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32.  тачка 20.  

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 („Службени лист општине Шид“ број 34/20), 

Скупштина општине Шид на седници одржаноj  

дана 15. новембра 2021.године  донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ДИРЕКТНОГ 

КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА  

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ШИД  ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Финансијског  

плана директног корисника јавних средстава  

Председника општине  Шид  за 2021. годину.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНР ШИД 

Број: 011-197/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 
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На основу одредбе члана 50.став 1.  Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ број: 54/09, 

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

108/13, 142/14,  68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) члана 32.  тачка 20.  

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 („Службени лист општине Шид“ број 34/20), 

Скупштина општине Шид на седници одржаноj  

дана 15. новембра 2021. године  донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ  ПЛАНА ДИРЕКТНОГ 

КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА  

OПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

ОПШТИНЕ ШИД  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Финансијског  

плана директног корисника јавних средстава  

Општинског правобранилаштва  општине Шид  за 

2021. годину.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-198/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана 46.став 1. и члан 47.  Закона о 

јавним предузећима ( ''Службени гласник РС”, број: 

15/16 и 88/19), 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) и члана  41.став 1. тачка 10. Статута општине 

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

Скупштина  општине Шид, на седници одржаној  

дана 15. новембра  2021.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О  РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ “ 

ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Милан Јандрић, директор Јавног 

предузећа „Завод за урбанизам“ Шид , са  15. 

новембра 2021. године, на основу поднете оставке 

дана 5.11. 2021. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж ењ е 

Правни основ за доношење овог Решења  садржан је  

у члану 46. став 1. и члана 47 

Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

РС” број: 15/16 и 88/19) и 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). 

На  основу  члана 32. став 1. тачка 9.  Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да Скупштина 

општине Шид  у складу са законом  именује и 

разрешава  директоре јавних предузећа . 

Одредбом члана 46. став 1.  Закона о јавним 

предузећима пописано је да  мандат директора  

престаје  између осталог и оставком, док је у члану 

47.  прописано да се оставка  подноси  органу 

надлежном  за именовање директора јавног 

предузећа. 

Имајући у виду да је досадашњи директор Јавног 

предузећа поднео оставку дана 05.11.2021. године 

Скупштини општине Шид, донето је Решење као у 

диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути Управни спор  

у року од 30 дана од пријема Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-199/II-21 

Датум: 15. новембар 2021.  

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 
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На основу члана 52. став 1., 2. и 4.у вези члана 25. 

Закона о јавним предузећима (''Службени гласник 

РС” број: 15/16 и 88/19), 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) и члана  41.став 1. тачка 10. Статута општине 

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

Скупштина  општине Шид, на седници одржаној  

дана 15. новембра  2021.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД 

ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Радивој Котарлић, мастер инжењер 

грађевинарства,  из Шида,  на  функцију вршиоца 

дужности  директора Јавног  предузећа „Завод за 

урбанизам“ Шид, на период   до једне  године, почев 

од  16. новембра 2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

О б р а з л о ж ењ е 

Правни  основ за доношење овог Решења  садржан 

је  у члану 52. став 1, 2. и 4. у вези члана  25. Закона 

о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС” 

број: 15/16 и 88/19), члану 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) 

и члану  41. став 1. тачка 10. Статута општине  Шид 

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

 

Одредбом члана  52. став 1. и 2.  Закона о јавним 

предузећима прописано је да  се  вршилац дужности 

директора  може именовати до именовања 

директора  јавног предузећа, по  спроведеном 

конкурсу, као и да  период обављања  функције  

вршиоца  дужности директора  не може бити  дужи  

од  једне године. 

У  ставу 4.  истог члана је  дефинисано да вршилац 

дужности  директора  мора  

 испуњавати услове  за именовање директора јавног 

предузећа  из члана 25. Закона о  јавним 

предузећима. 

Такође  одредбом члана  32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи и чланом  

41. став 1. тачка 10. Статута општине  Шид, 

предвиђено је да Скупштина  општине  у складу са 

законом  именује и разрешава директоре јавних 

предузећа чији је оснивач. 

 

Имајући у виду напред наведено, донето је Решење 

као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења не може се изјавити жалба, али 

се може покренути Управни спор у 

року од 30 дана од дана  пријема Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-200/II-21 

Датум,  15. новембар 2021.године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана   126. став 1. тачка 1. Закона о 

социјалној заштити („Сл. гласник РС“ број: 24/11) 

члана 194. тачка 1. и 196. став 3. Закона о општем 

управном поступку („Сл. лист СРЈ“ број: 33/97, 

31/01  и „Сл. гласник РС“ број: 30/10), члана  32. 

став 1. тачка 9. 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 10. Статута 

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

Скупштина општине Шид на седници одржаној 

15.новембра 2021. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ  СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ЦЕНТAР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ШИД“ У 

ШИДУ 

 

I 

РАЗРЕШАВА  СЕ Дејан Логарушић, доктор 

правних наука,  из Шида, са функције директора, на 

лични захтев.  

 

II 

Oво Решење  ступа на снагу даном доношења, 

примењује  се од 31.12.2021. године,  с обзиром да 

именовани  није искористио годишњи одмор у 

трајању од 33 радна дана, на које има законско 
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право, а  објавиће се у  „Службеном листу општине 

Шид“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења оразрешењу  

вршиоца  дужности директора Јавне установе 

социјалне заштите  Центар за социјални рад „Шид“ 

у Шиду   садржан је у члану    126. став 1. тачка 

1.Закона о социјалној заштити  („Сл. Гласник 

РС“број: 24/11) члана 194. тачка 1. и 196. став3. 

Закона о општем управном поступку(„Сл. Лист 

СРЈ“ број: 33/97, 31/01  и „Сл. Гласник РС“ број: 

30/10), члану  32. став 1. тачка 9. 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 10. Статута општине Шид ( „Сл. лист 

општине Шид“ број: 1/19). 

Чланом   126. став 1.тачка 1. Закона о социјалној 

заштити   прописано је да ће оснивач   Центра за 

социјални рад разрешити директора пре истека 

мандата  на лични захтев. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи је прописано да Скупштина општине у 

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 сгласност на њихове статуте 

, у складу са законом. 

Чланом 194. тачка 1. Закона о општем управном 

поступку утврђено је да  када је у закону или другом 

пропису одређено да решење доноси један орган уз  

претходну сагласност другог органа, решење се 

доноси пошто је други орган дао сагласност. Орган 

који доноси решење дужан је да у свом решењу 

наведе акт  којим је други орган дао сагласност. 

Чланом 196. став3. истог закона  је прописано 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. 

Чланом 41. став 1. тачка 10. Статута  општине Шид 

је прописано да Скупштина општине  у 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. 

Имајући у виду да је досадашњи директор установе 

поднео оставку  на наведену функцију дана 10.11. 

2021.године,  Општинско веће је утврдило 

Предлог Решења  о разрешењу  Дејана Логарушића 

са функције   директора Установе. 

Имајући у виду све горе наведено Скупштина 

општине донела је Решење  као  у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења  може се поднети тужба  

Управном суду Србије  у року од тридесет дана  од 

дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-201/II-21 

Датум: 15.новембра 2021. године 

Ш   и   д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић  дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана   124. став 1. и 9. и члана  125. став 

2. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ 

број:24/11) члана 194. тачка 1. и 196. став 3. Закона 

о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ број: 

33/97, 31/01  и „Сл. гласник РС“ број: 30/10), члана  

32. став 1. тачка 9. 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 

10. Статута општине Шид ( „Сл. лист општине 

Шид“ број: 1/19)  а  на основу прибављене 

сагласности  Покрајинског секретаријата  за  

социјалну политику,  демографију и равноправност 

полова број: 022-785/2021 од 10. новембра 2021. 

године,  Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  15.11. 2021. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА  ЈАВНЕ УСТАНОВЕ  

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД „ШИД“ У ШИДУ 

 

I 

ИМЕНУЈЕ  СЕ Бранислава Покора, дипломирани 

социјални радник, из  Шида, на функцију вршиоца 

дужности  директора,   на период до једне године. 

 

II 

Oво Решење  ступа на снагу даном доношења, 

примењује се   почев од 01.01. 2022. године  а 

објавиће се у  „Службеном листу општине Шид“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о именовању   

вршиоца  дужности директора Јавне установе 

социјалне заштите  Центар за социјални рад „Шид“ 

у Шиду   садржан је у члану    124. став 1. и 9. и 

члану 125. став 2.  Закона о социјалној заштити  

(„Сл. гласник РС“ број: 24/11) члана 194. тачка 1. и 

196. став 3. Закона о општем управном поступку 

(„Сл. лист СРЈ“ број: 33/97, 31/01  и „Сл. гласник 

РС“ број: 30/10), члану  32. став 1. тачка 9. 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 10. Статута општине Шид ( 

„Сл. лист општине Шид“ број: 1/19). 

Чланом   124. став 1. Закона о социјалној заштити  

су прописани законски услови за именовање 

директора, док је у ставу  9. истог члана прописано,   

на именовање  директора Центра за социјални рад 

чије је седиште на  територији Аутономне покрајине  

сагласност  даје  надлежни орган Аутономне 

покрајине. 

Чланом 125. у ставу 2 . истог закона, прописано је 

да се за вршиоца дужности директора  може 

именовати лице које испуњава услове  из члана 124.  

став 1. овог закона  и за чије именовање је 

прибављена сагласност из члана  124. став 9. истог 

закона. 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи је прописано да Скупштина општине у 

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. 

Чланом 194. тачка 1. Закона о општем управном 

поступку утврђено је да  када је у закону или другом 

пропису одређено да решење доноси један орган уз  

претходну сагласност другог органа, решење се 

доноси пошто је други орган дао сагласност. Орган 

који доноси решење дужан је да у свом решењу 

наведе акт  којим је други орган дао сагласност. 

Чланом 196. став 3. истог закона  је прописано 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. 

Чланом 41. став 1. тачка 10. Статута  општине Шид 

је прописано да Скупштина општине  у 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. 

Имајући у виду да је досадашњи директор установе 

поднео оставку  на наведену функцију дана 10.11. 

2021.године,  Општинско веће је утврдило 

Предлог Решења  о разрешењу  Дејана Логарушића 

са функције   директора Установе, те је до 

расписивања конкурса за именовање директора,  

неопходно именовати вршиоца дужности директора 

на период до једне године. 

С обзиром да Бранислава Покора,  из Шида, 

испуњава све законом прописане услове за 

именовање вршиоца дужности директора, као и  да 

је у складу са Законом о социјалној заштити 

прибављена и сагласност надлежног Покрајинског 

секретаријата, Општинско веће општине Шид је 

утврдило Предлог Решења о именовању вршиоца 

дужности директора на период до једне године и 

преложило Скупштини доношење наведеног 

Решења. 

Имајући у виду све горе наведено, Скупштина  

општине донела је Решење  како је дато у предлогу 

. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења  може се поднети тужба  

Управном суду Србије  у року од тридесет дана  од 

дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-207/II-21 

Датум: 15. новембар 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић  дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана 121. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС“ 88/17), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

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

47/18) и члана 41. став 1. тачка 46. Статута општине 

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

вези члана 3. став 4. Правилника о општинском 

савету родитеља („Сл. гласник РС“ брoj: 72/18) 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана 15. новембра   2021.године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

I 

 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Општинског Савета 

родитеља у следећем саставу: 

 

Гимназија „Сава Шумановић“Шид 

 

1. Дубравка Валентировић, из Шида, за 

представника родитеља. 

2. Јолана Шовањ, из Шида, за заменика  

представника родитеља. 

 

Средња техничка школе “Никола Тесла” Шид 

 

3.Босиљка Бабић,  из Шида,, за представника 

родитеља. 

 4. Хемела Дарослав, из Шида, за заменика  

представника родитеља.  

 

Основна школа „Сремски фронт„ Шид 

 

5. Босић Алексндра из Шида,  за представника 

родитеља  

 6. Побрић Душко  из Шида, за  заменика 

представника родитеља; 

 

Основна школа “Бранко Радичевић“ Шид 

 

7. Зорица Лилић из Шида, за представника 

родитеља.  

 8. Тихомир Стаменковић из Шида, за заменика  

представника родитеља. 

 

 

Основна школа „Филип Вишњић“ Моровић 

 

9. Милка Јовановић, из Моровића, за представника 

родитеља. 

 10. Николина Арамбашић, из Моровића, за 

заменика представника родитеља. 

 

Основна школа „Вук Караџић“ Адашевци 

 

11. Олгица Божић из Илинаца, за представника 

родитеља. 

12. Илија Станивуковић из Илинаца, за заменика  

представника родитеља. 

 

Oсновна музичка  школа „Филип Вишњић“ Шид 

 

13. Дејан Славујевић из Шида,  за представника 

родитеља.  

14. Бојан Стојадиновић из Шида, за заменика 

представника родитеља. 

 

Основна школа „Сава Шумановић“ Ердевик 

 

15. Слађана Бабић из Ердевика,  за представника 

родитеља. 

16. Александра Анџић из Ердевика,  за заменика  

представника родитеља. 

 

Основна  школа „Јован Јовановић Змај“ Шид  

 

17. Ивана Нонковић из Вашице, за представника 

родитеља.  

18. Јасмина Болић из Моровића, за заменика  

представника родитеља. 

 

Предшколска установа „Јелица Станивуковић 

Шиља“ Шид 

 

19. Александра Мишљеновић из Шида, за  

представника родитеља. 

20. Милена Весовић Бранковић из Шида, за  

заменика представника родитеља. 

 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови   Општинског савета 

родитеља у следећем саставу: 

 

Гимназија „Сава Шумановић“ Шид 

 

1. Тања Ђуђар-Врцељ из Шида, за представника 

родитеља. 

2.  Горанка Симић из Гибарца, за заменика 

представника родитеља. 

 

Средња техничка школе “Никола Тесла” Шид 

 

3. Биљана Рајаковац из Шида, за представника 

родитеља. 

4. Кристина Башић из Шида, за заменика  

представника родитеља. 

 

Основна школа „Сремски фронт „Шид 

 

5. Душко Побрић из Шида,  за представника 

родитеља.  
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6.  Бобан Стојадиновић из Шида, за  заменика 

представника родитеља. 

 

Основна школа “Бранко Радичевић“ Шид 

 

7. Слађана Стојановић из Шида, за представника 

родитеља.  

8. Снежана Јукић из Бачинаца, за заменика  

представника родитеља. 

 

Основна школа „Филип Вишњић“ Моровић 

 

9. Мила Петровић из  Вишњићева, за 

представника родитеља. 

10. Зорица Маријановић из Вишњићева,за 

заменика представника родитеља. 

 

Основна школа „Вук Караџић“ Адашевци 

 

11. Илија Станивуковић из Илинаца, за 

представника родитеља. 

12. Слађана Дамјановић из Вашице, за заменика  

представника родитеља. 

 

Основна музичка  школа „Филип Вишњић“ 

Шид 

 

13. Дејан Славујевић из Шида, за представника 

родитеља.  

14. Александра Новаковић из Шида, за заменика  

представника родитеља. 

 

Основна школа „Сава Шумановић“ Ердевик 

 

15. Мирјана Стојковић из Бингуле, за 

представника родитеља. 

16. Милица Станојковић из Ердевика, за заменика  

представника родитеља.  

 

Основна  школа „Јован Јовановић Змај“ Шид 

 

17.  Ивана Нонковић из Вашице, за представника 

родитеља.  

18. Јасмина Болић  из Моровића, за заменика  

представника родитеља. 

 

Предшколска установа „Јелица Станивуковић 

Шиља“ Шид 

 

19.  Милена Весовић Бранковић из Шида, за 

представника родитеља. 

20.  Биљана Чајић из Шида, за  заменика 

представника родитеља. 

 

II 

 

  Општински савет родитеља се именује 

ради: 

 

1. давања мишљења , иницирања акција  и 

предлагања мера  за остваривање права 

детета, унапређивања образовања, 

васпитања и безбедности деце, односно 

ученика у општини; 

2. учествује у  утврђивању општинских 

планова и програма  који су од значаја  за 

остваривање образовања, васпитања и 

безбедности деце 

3. прати и разматра могућности за 

унапређивање једнаког приступа, 

доступности и могућности образовања и 

васпитања за децу, односно 

ученике,спречавања социјалне 

искључености деце односно ученика из 

угрожених и осетљивих  група на 

територији  општине; 

4. пружа подршку  савету  родитеља  свих 

установа  на територији општине  у вези  са 

питањима  из њихове надлежности; 

5. заступа интересе  деце и ученика општине у 

ситуацијама које су од значаја за 

унапређивање  њиховог  образовања, 

васпитања, безбедности и добробити на 

територији општине;  

6. сарађује са организацијама које делују  у 

области образовања  и васпитања, заштите 

здравља, социјалнезаштите, културе, 

заштите и унапређења права детета  и 

људских права; 

7. сачињава полугодишњи извештај о свом 

раду и доставља га установама за које 

именован и Скупштини општине; 

8. обавља и друге послове у вези са 

образовањем и васпитањем на територији 

општине. 

III 

Чланови Општинског савета  именују се мандатни 

период  од једне године. 

Представника родитеља и његовог заменика  у 

Општинском савету, предлаже Савет родитеља 

установе  сваке радне односно школске  године у 

року од 15 дана од дана именовања савета родитеља 
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у установи, најкасније до првог октобра текуће  

радне, односно школске године. 

Председника  и заменика председника Oпштинског 

савета родитеља бирају чланови  већином гласова  

од укупног броја  чланова Општинског савета. 

Именовани из тачке 1. овог Решења  послове из 

своје надлежности обављају без накнаде. 

IV 

Административно техничке послове потребне за 

рад Општинског савета обављаће Филип 

Ранђеловић, Извршилац у Одељењу за општу 

управу.  

 

V 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-202/II-21 

Дана: 15. новембра 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана 117. став 3. тачка 4.Закона о 

основама система образовања и васпитања 

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

др.закон,  10/19 и 6/20), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

РС“ број: 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закон и 

47/18) и члана 41. став 1. тачка 46. Статута општине 

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

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана  15. новембра  2021.године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ   “ЈОВАН 

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ШИД 

 

I 

Мења се Решење о разрешењуи именовању чланова 

Школског одбора Основне  

школе  “Јован Јовановић Змај“ Шид („Сл. лист 

општине Шид“ број: 9/21), у глави  II, ставу 2.тачка 

2.   

 

Из реда Савета родитеља, тако да се: 

„2. Борислава Станојевић из Адашеваца,“  

 

замењује са  

„2. Ивана Зарецки из Сота“. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинeШид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-203/II-21 

Дана: 15. новембра 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

ТихомирСтаменковићдипл. инж. тех 

 

 

На основу члана 117. став 3.тачка 4. .Закона о 

основама система образовања и васпитања 

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

др.закон,  10/19 и 6/20), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник 

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

47/18) и члана 41. став 1. тачка 46. Статута општине 

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

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана  15. новембра 2021.године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  “ВУК 

КАРАЏИЋ“ АДАШЕВЦИ 

 

I 

Мења се Решење о разрешењу и именовању чланова  

Школског одбора Основне школе  “Вук 

Караџић“Адашевци  (,,Службени лист општинe 

Шид”, број: 13/18 и 35/20), у глави  I , тачки 2. тако 

да се: 

 

 Из реда Савета родитеља, 

„2.Јелена Кртинић из Вашице“, 

 

замењује са : 

„2.Мирослава Цвјетковић из Адашеваца“. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-204/II-21 

Дана: 15. новембра 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж. тех 

 

 

На основу члана 117. став 3. тачка 4.Закона о 

основама система образовања и васпитања 

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

др.закон,  10/19и 6/20), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник 

РС“ број: 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др закон и 

47/18) и члана 41. став 1. тачка 46. Статута општине 

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

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана   15. новембра 2021. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ   

“ФИЛИП ВИШЊИЋ“ ШИД 

 

I 

Мења се Решење о разрешењу и именовању чланова  

Школског одбора Основне  

музичке школе   “ Филип Вишњић “ Шид („Сл. лист 

општине Шид“ број: 9/21), у глави  II, ставу 1.тачка 

3.   

 

Из реда запослених, тако да се: 

„3. Ивица Кузмановић из Новог Сада ,“  

 

замењује са: 

„3. Невена Бајић  из Београда“. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинeШид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-205/II-21 

Дана: 15. новембра 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж. тех 

 

 

На основу члана 35. Закона о пољопривредном 

земљишту ( “Службени гласник РС“, број: 62/2006, 

65/2008–др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) и 

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

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

83/14-др закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. став 1. 

тачка 7. Статута општине Шид (“Службени лист 

општине Шид“, број: 1/19), Скупштина општине 

Шид на седници одржаној дана    15. новембра  

2021.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ  ЗЕМЉИШТА 

У ОПШТИНИ ШИД К.О. МОРОВИЋ 

 

Члан 1.  

МЕЊА СЕ Решење о разрешењу и именовању 

Комисије за спровођење комасације  земљишта у 

општини Шид К.О. Моровић („Сл. лист општине 

Шид“ број: 29/20 и 2/21), у члану 2. став 1. тачка 1., 

тако да се : 

„Данијела Међедовић  дипломирани правник са 

положеним правосудним испитом, за председника 

Комисије“,  

 

ЗАМЕЊУЈЕ СА: 

„Маја Ковачевић, дипломирани правник са 

положеним правосудним испитом, за председника 

Комисије“. 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу  

општине Шид“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-206/II-21 

Дана: 15. новембра 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  

Тихомир Стаменковић дипл.инж.техн. 

 

 

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

локалним изборима („Сл. гласник РС“ број: 129/07, 

34/10-одлука УС, 54/11),12/20, 16/20 аутент.тум.и 

68/20) члана 31. Закона о локалној самоуправи („Сл. 



 

 

Број 22                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД         понедељак 15. новембар 2021. 

 

27 

 

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

др. закон  и  47/18), Скупштина општине Шид на 

седници одржаној. 15.11.2021.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат одборнику   

Скупштине општине Шид  

Бранислави Покора из Шида, са изборне 

листе,,Александар Вучић- за нашу децу“, 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.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-208 /II-21 

Датум:15.11.2021. године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  

Тихомир  Стаменковић 
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