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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу  Закона o буџетском систему 

(„Сл.гласник РС“ бр. 54/09...118/21) , члана 32. став 

1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16,47/18 и 111/21-др. закон ),  члана 41. став 1. 

тачка 7. Статута Општине Шид („Службени лист 

општине Шид 1/19),  а  у вези тачке 7 . Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему јавних 

служби, систему Аутономне Покрајине Војводине 

и систему локалне самоуправе  за 2017. годину 

(„Службени гласник РС“ број: 61/17, 82/17, 

92/17,111/17,14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 

30/19, 59/19, 79/19,84/19 i 88/19), Скупштина 

Општине Шид, на седници одржаној 31.08.2022. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ 

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА 

ОПШТИНЕ ШИД  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се максималан број 

запослених на неодређено време у организационим 

облицима општине Шид. 

 

Члан 2. 

Констатује се  да је Одлуком о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему 

државних органа, систему јавних служби, систему 

Аутономне Покрајине Војводине и систему 

локалне самоуправе  за 2017. годину  коју је 

усвојила Влада РС  одређен максималан број 

запослених на неодређено време у систему 

јединице локалне самоуправе –Општине Шид- 449 

запослених на неодређено време. 

 

Члан 3. 

Максималан број запослених на неодређено време 

у организационим облицима општине Шид је: 

1. Скупштина општине    1 

2. Општинска управа     97 

3. Општинско правобранилаштво  2 

4. Месна заједница Шид   1 

5. ПУ «Јелица Станивуковић Шиља» Шид 115 

6. Галерија слика «Сава Шумановић»  Шид 8 

7. Културно образовни центар Шид  14 

8. Музеј наивне уметности «Илијанум» Шид 4 

9. Народна библиотека  

«Симеон Пишчевић» Шид   8 

10. Јавно комунално предузеће «Јавна расвета, 

услуге и одржавање» Шид   2 

11. Туристичка организација Шид  8 

12. Установа за физичку културу и спортску 

рекреацију «Партизан» Шид   5 

13. Јавно комунално предузеће  

«Стандард» Шид    90 

14. Јавно комунално предузеће  

«Водовод» Шид    83 

15. Јавно предузеће  

«Завод за урбанизам» Шид   6 

16. Центар за социјални рад Шид  5 

   Укупно:  449 

 

Члан 4. 

Организациони облици из члана 3. ове Одлуке код 

којих постоји обавеза рационализације су они 

организациони облици код којих је број запослених 

на неодређено време већи од броја утврђеног 

истим чланом Одлуке. 

 

Члан 5. 

У оквиру максималног броја запослених одређених 

у члану 3. ове Одлуке, сваки организациони облик 

може имати највише онолики број запослених на 
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неодређено време за који има обезбеђену масу 

средстава за плате односно зараде. 

 

Члан 6.  

Организациони облици из члана 4. ове Одлуке су 

дужни  да након ступања на снагу исте донесу акт 

о унутрашњем уређењу и систематизацији  радних 

места усклађен са чланом 3. наведене, као  и да 

спроведу рационализацију најмање до 

максималног броја запослених на неодређено 

време утврђеног тим  чланом , најкасније у року од 

60 дана, од дана њеног ступања на снагу. 

 

Члан 7. 

Уколико не изврше обавезе предвиђене 

претходним чланом ове Одлуке, организационим 

облицима из члана 3. исте, ће бити привремено 

обустављена средства из буџета општине Шид. 

 

Члан 8. 

На све што није предвиђено овом Одлуком, 

примењиваће се одредбе Закона о буџетском 

систему и свих позитивних прописа који регулишу 

предметну област.  

 

Члан 9. 

Даном ступања на снагу  ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о максималном броју запослених на 

неодређено време у организационим облицима 

општине Шид за 2017.годину , а ова Одлука ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Шид“, а објавиће се и 

на интернет страници општине Шид www.sid.rs. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-145/II-22 

Дана:31.08.2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи («Сл. гласник РС» број 72/09, 81/09, 

24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 

98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19- др. закон, 9/20 и 52/21), члана 32. став 1. 

тачка 6.  Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гласник РС» број: 129/07, 83/14-др закон, 101/16-др 

закон,  47/18 и 111/21-др. закон) и члана 41. став 1. 

тачка 7.  Статута  општине Шид  («Сл. лист 

општине Шид » број:  1/19). Скупштина општине 

Шид на седници одржаној 31.08.2022. године 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ШИД 

(Пречишћен текст) 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком образује се Комисија за планове 

општине Шид (у даљем тексту: Комисија), 

одређује број чланова и састав, мандат, износ 

накнаде за рад у Комисији, делокруг и начин рада, 

права и дужности чланова Комисије, као и друга 

питања од значаја за рад Комисије и именују 

чланови исте.  

 

Члан 2.  

Комисија обавља стручне послове у поступку 

израде и спровођења планских докумената из 

надлежности ове јединице локалне самоуправе, 

обавља стручну контролу планских докумената из 

надлежности општине Шид и обавља послове 

јавног увида у плански документ из надлежности 

јединице локалне самоуправе. 

Комисија ради према одредбама Закона, односно у 

складу са прописом којим се уређује стручна 

контрола, рани јавни увид и јавни увид у плански 

документ. 

Комисија подноси Скупштини општине Годишњи 

извештај о свом раду. 

 

Члан 3. 

Комисија има председника, заменика председника, 

секретара и четири члана, који се именују из реда 

стручњака за област просторног планирања и 

изградње и других области које су од значаја за 

обављање стручних послова у области планирања, 

уређењa простора и изградње, са одговарајућом 

лиценцом и најмање 5 година радног искуства у 

струци.  

Два члана Комисије  именују се на предлог 

Покрајинског серетаријата за урбанизам и заштиту 

животне средине. 

 

Члан 4. 

Мандат Комисије траје четири године. 

 

Члан 5. 

У Комисију се именују: 

http://www.sid.rs/
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1. Сања Спасојевић, дипл. инж арх., из Шида, 

запослена у „Шидпројект“ Шид, која поседује 

лиценцу одговорног пројектанта архитектонских 

пројеката, уређења слободног простора и 

унутрашњих инсталација, водовода и канализације 

број: 300 1700 03, од 16. октобра 2003. године, као 

и лиценцу одговорног урбанисте за руковођење 

израдом урбанистичких пројеката број: 200 1041 08 

од 27. марта 2008 године, за председника;  

 

 2. Ивана Рудић, дипл. инж арх. из Шида, 

запослена у ЈП „Завод за урбанизам“ Шид, која 

поседује лиценцу одговорног пројектанта број 300 

I812 10, Одговорног урбанисте, број 200 1419 13 и 

одговорног инжењера за енергетску ефикасност 

зграда, број 381 0321 12, за заменика 

председника.“ 

 

3. Бранислав Чубрило, дипл. правник, из Шида, 

запослен у Општинској управи општине  Шид, за 

секретара;  

 

4. Слободан Котарлић, дипл. инж грађ. из Шида, 

запослен у СЗР БИРО „АЛКАТРАЗ“  

Шид , који поседује лиценцу одговорног 

пројектанта број: 311 7527 04 и лиценцу 

одговорног извођача радова број: 411229903, за 

члана; 

 

5. Миленко Вукадиновић, дипл. инж грађ., 

запослен у ДОО „Вукадиновић  

инжењеринг“ Шид, који  поседује лиценцу 

одговорног извођача радова број: 411Ј07315 и 

лиценцу одговорног извођача радова  на објектима 

високоградње број: 800016106, за члана; 

 

6. Софија Шумаруна, дипл. инж арх. из Новог 

Сада, запослена у Покрајинском секретаријату за 

урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине, која поседује лиценцу одговорног 

пројектанта архитектонских пројеката, уређења 

слободних површина и унутрашњих инсталација 

водовода и канализације број: 300F18207 и 

лиценцу одговорног планера број:100021313, за 

члана кога је предложио Покрајински секретаријат 

за урбанизам и заштиту животне средине;  

  

7. Свјетлана Реко, дипломирани инжењер 

архитектуре  из Новог Сада,запослена у ЈП “Завод 

за урбанизам Војводине“ која поседује  лиценцу 

одговорног планера  број 1000014310 и лиценцу 

одговорног урбанисте број: 200069904, за члана 

кога је предложио Покрајински секретаријат за 

урбанизам и заштиту животне средине.“ 

 

Члан 6. 

Комисија врши стручну контролу планских 

докумената јединице локалне самоуправе. 

О извршеној стручној контроли саставља Извештај 

који садржи податке о извршеној контроли, са 

свим примедбама и мишљењима надлежног органа, 

односно Комисије за планове по свакој примедби. 

Извештај је саставни део образложења планског 

документа. 

По извршеном јавном увиду планског документа 

Комисија сачињава Извештај који садржи податке 

о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и 

одлукама по свакој примедби. 

Извештај из претходног става доставља се носиоцу 

израде планског документа, ради поступања по 

истом. 

 

Члан 7. 

Рад Комисије организује председник, а начин 

сазивања седнице Комисије, рада на седници и 

одлучивања, начин вођења записника, начин 

гласања и одлучивања, начин сачињавања и 

потписивања записника, односно Извештаја о 

обављеној стручној контроли или јавном увиду као 

и обављање стручних и административно-

техничких послова уређује се Пословником о раду 

Комисије, који предлаже председник Комисије и 

који иста доноси на конститутивној седници.  

 

Члан 8. 

За обављање појединих стручних послова за 

потребе Комисије, Скупштина општине може 

ангажовати и друга правна и физичка лица. 

 

Члан 9. 

За припрему и рад у Комисији председнику, 

заменику председника и члановима исте се 

испаћује накнада по одржаној седници у висини од 

20% од износа републичке просечне нето зараде, 

према подацима за последњи месец објављен у 

„Службеном гласнику Републике Србије“, а 

секретару Комисије месечно 25.000,00 динара 

нето.“ 

Накнада се исплаћује на основу евиденције 

присуства седницама Комисије коју води секретар.  
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Чланови Комисије имају право на накнаду путних 

тропкова доласка на седницу у висини цене 

превозне карте у јавном саобраћају.    

 

Члан 10. 

Ако седницу Комисије за планове иницира правно 

или физичко лице у сопственом интересу, исто 

сноси трошкове рада Комисије. 

 

Члан 11. 

Административно техничке послове за потребе 

Комисије обавља Одељење за урбанизам, 

комунално-стамбене и имовинско правне-послове, 

Општинске управе општине Шид 

 

Члан 12. 

На питања која нису регулисана овом Одлуком 

непосредно ће се примењивати одредбе Закона и 

других прописа којима се уређује планирање и 

изградња и услови и начин рада Комисија за 

планове јединица локалне самоуправе.  

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Шид“.  

Ступањем ове Одлуке на снагу престају да важе 

Одлуке број: 011-191/II-19, од 31. маја 2019. 

године, број: 011-216/II-19 од 26. новембра 2019. 

године, број: 011-71/II-20, од 20. фебруара 2020. 

године и број: 011-51/II-21 од 18. фебруара 2021. 

године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-147/II-22 

Датум: 31.08.2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл. инж тех 

 

 

На основу члана 13. став 2. и у сладу са чланом 

203. став 4. Закона о здравственој заштити 

(„Сл.гласник РС број 25/19), члана 32. став 1. тачка 

6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број: 129/2007, 83/2014, 101/20016, 

47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 41. став 1. 

тачка 7. Статута општине Шид („Службени лист 

општине Шид“, број: 1/2019),  a у вези члана   

Скупштина општине Шид на седници одржаној 

дана  31.08.2022.године , донела је 

 

ОДЛУКУ 

О РАДУ МРТВОЗОРСКЕ СЛУЖБЕ  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се рад мртвозорске службе 

на територији општине Шид, а у складу са чланом 

13. став 2. и у складу са чланом 203.  Закона о 

здравственој заштити. 

 

Члан 2. 

Општина Шид одређује да доктори медицине 

запослени у Служби Хитне медицинске помоћи 

Дома здравља Шид, врше стручно утврђивање 

времена и узрока смрти умрлих изван здравствене 

установе и издају потврду о смрти (мртвозорство). 

 

Члан 3. 

Средства за преглед умрлих лица и стручно 

утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла 

ван здравствене установе обезбеђују се у буџету 

општине Шид, за сваку буџетску годину. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се председник општине да у име 

Општине на почетку сваке буџетске године 

закључи уговор о финансирању рада мртвозорске 

службе на територији општине Шид  са Домом 

здравља Шид, за буџетску годину, којим ће се 

ближе уредити и регулисати међусобна права и 

обавезе Општине Шид са једне страние и Дома 

здравља Шид, са друге стране. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-148/II-22 

Датум:  31.08.2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж.тех 

 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, број: 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 16. 

Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини општине Шид 
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(„Службени лист општине Шид“, број: 17/2019) и 

члана 41. став 1. тачка 34. Статута општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 1/2019), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана  31.08.2022. године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ДА ЈЕ НЕПОКРЕТНОСТ, 

КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 7411/45 У КО 

ШИД, ОТУЂЕНА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утвђује се: 

1) Да је дана 04.09.2000. године у Шиду 

закључен Уговор о давању на коришћење 

грађевинског земљишта број: 407, између 

Јавног предузећа за стамбене услуге и 

грађевинско земљиште општине Шид и 

корисника Данчо Владимира и Марије из 

Шида, оверен пред Општинским судом у 

Шиду под бројем OV-2723/2000 од 

18.10.2000. год. Уговором се даје на 

коришћење кат. парцела бр. 7411/45, 

површине 2 ара 25 м2 и потврђује да су 

корисници земљишта уплатили износ од 

6.750,00 динара на име накнаде за 

додељено земљиште, као и да даном 

потписивања уговора, ступа у посед и 

стиче право уписа у земљишне књиге, 

2) Да је Решењем Републичке управе јавних 

прихода – Одељење за утврђивање и 

наплату јавних прихода Шид, бр. 04-

464/00-298 од дана 18.10.2000. године 

утврђен порез на пренос апсолутних права 

за предметну парцелу, а као порески 

обвезник се одређују Данчо Владимир и 

Марија из Шида, ул. 12. априла бр. 81. 

3) Да је, на основу Решења о оставини 

Општинског суда у Шиду, посл. бр. 0-

127/2001 од 10.05.2001. године иза пок. 

Данчо Владимира из Шида, сва непокретна 

имовина, књижна и ванкњижна припала 

његовог супрузи, Данчо Марији из Шида, 

4) Да је на основу Решења о оставини 

Општинског суда у Шиду, посл. бр. 0-

453/16 од 29.03.2017. године иза пок. 

Данчо Марије из Шида, сва непокретна 

имовина, књижна и ванкњижна припала 

њеној ћерки, Ристивојевић Славици из 

Шида, ул. 12. априла бр. 81, 

5) Да је Катастар непокретности уписао јавну 

својину општине Шид на предметном 

земљишту, иако је било уписано право 

коришћење, које је основ за конверзију 

грађевинског земљишта без накнаде по 

члану 102. став 3. Закона о планирању и 

изградњи. 

 

Члан 2. 

Утврђује се да је остало грађевинско земљиште у 

државној својини, њива 1. класе, укупне површине 

225 м2, на кат.парцели бр. 7411/45, ЛН број 6834 

КО Шид, отуђено из јавне својине Општине Шид, 

Ристивојевић Славици из Шида, ул 12. априла бр. 

81. 

 

Члан 3. 

Уговор о отуђењу непокретности из члана 2. ове 

Одлуке закључиће Начелник Општинске управе 

Бојана Мравик. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-149/II-22 

Дана: 31.08.2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл.инж.тех 

 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 

111/2021), члана 41. став 1. тачка 7. Статута 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

број 1/2019), члана 8. став 1. Закона о матичним 

књигама („Службени гласник РС“, број: 20/2009, 

145/2014 и 47/2018), по прибављеном мишљењу 

Министарства државне управе и локалне 

самоуправе број: 20-00-424/2022-26 од 23.06.2022, 

а на предлог начелника Општинске управе 

општине Шид, Скупштина општине Шид на 

седници одржаној дана 31.08.2022. донела је 

 

О Д Л У К У 

 О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 
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1. 

Овом одлуком одређују се матична подручја за 

која се воде матичне књиге, са њиховим 

седиштима на територији општине Шид (у даљем 

тексту: матична подручја). 

 

2. 

Матична подручја за која се воде матичне књиге на 

територији општине Шид , су: 

1) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ВИШЊИЋЕВО које 

чини насељено место Вишњићево; 

2) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ЕРДЕВИК, које чине 

насељена места Ердевик, Бингула и Љуба; 

3) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ КУКУЈЕВЦИ, које 

чине насељена места Кукујевци и Бачинци;  

4) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ МОРОВИЋ, које 

чине насељена места Моровић и Јамена; 

5) МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ШИД, које чине 

насељена места Шид, Гибарац, Беркасово,Бикић 

До, Привина Глава, Сот, Моловин, Адашевци, 

Вашица, Илинци и Батровци; 

 

3. 

Седишта матичних подручја из тачке 2. ове Одлуке 

су: 

1) Седиште матичног подручја Вишњићево је 

у Вишњићеву. 

2) Седиште матичног подручја Ердевик је у 

Ердевику. 

3) Седиште матичног подручја Кукујевци је у 

Кукујевцима. 

4) Седиште матичног подручја Моровић је у 

Моровићу. 

5) Седиште матичног подручја Шид је у 

Шиду. 

 

4. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да 

важи Одлука о одређивању матичних подручја на 

територији општине Шид („Службени гласник 

РС“, број 81/2019 и „Службени лист општине 

Шид“, број: 29/2019). 

 

5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије,  а примењиваће се почев од 

01.01.2023.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-146/II-22 

Датум:31.08.2022. 

ШИД 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж.тех 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. 

став 9. Закона о локалној самоуправи  („Сл. 

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

др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон),члана 141.став 1. 

Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 

РС“ број:18/16 и 95/18-аутент.тум.) и  члана 41. 

став 1. тачка 13. и члана 58. став. 6. Статута 

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

Скупштина општине Шид на седници одржаној 

31.08.2022. године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

У Општинско веће  општине Шид изабран је за 

члана: 

ДРАГАНА СВИТЛИЦА  струковни васпитач, 

специјалиста за рад са децом са посебним 

потребама из Шида,  на дужност  члана 

Општинског већа општине Шид. 

 

II 

Изабрани члан Општинског већа општине Шид ће 

наведену функцију обављати без заснивања радног 

односа у наведеном органу 

 

III 

Изабрани члан Општинског већа општине Шид 

бира се на мандатни период почев од 01.09.2022. 

године, а  најдуже  до истека мандата Скупштине 

општине Шид која га је   изабрала. 

 

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и 

на званичном сајту Општине Шид 

 

V 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења садржан је у 

одредбама члана 32.став 1. тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“број:129/07, 
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83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21), 

члана 141.ст 1. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“број:18/16 и 95/18 - 

аутент.тум.) члана 41. став 1. тачка 13. Статута 

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

Одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о 

локалној самоуправи  као и одредбом члана 41. 

став 1. тачка 13. Статута општине Шид, прописано 

је да Скупштина општине бира и разрешава 

председника општине, и на предлог председника 

општине бира заменика председника општине и 

чланове Општинског већа. 

Имајући у виду да је досадашњи члан Општинског 

већа  општине Шид, Катарина Митровић поднела 

оставку на наведену функцију, у складу са горе 

наведеним одредбама Закона о локалној 

самоуправи и Статута општине Шид, председник 

општине Шид је предложио Драгану Свитлица  из 

Шида, за члана Општинског већа општине Шид, 

као и начин на који ће у случају избора обављати 

ову функцију, а одборници Скупштине општине 

Шид на седници исте одржаној дана 31.08.2022. 

године изабрали именовану  на ову функцију, те je 

на основу свега напред наведеног решено као у 

диспозитиву овог Решења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је 

коначно у управном поступку. Против истог може 

се покренути управни спор тужбом пред Управним 

судом у Београду у року од 30 (тридесет) дана.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-144 /II-22 

Датум: 31.08. 2022. године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дип.инж.тех 

 

 

На основу члана 50. став 4. Закона о локалној 

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

др.закон, 101/16-др.закон,  47/18 и 111/21-

др.закон), члана 141. став 1. Закона о општем 

управном поступку („Сл. гласник РС“ број: 18/16 и 

95/18-аутент.тум.) и члана 67 став 3.  Статута 

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

Скупштина општине Шид на седници одржаној 

31.08.2022.године донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Општинског већа општине 

Шид: 

 

КАТАРИНА МИТРОВИЋ, дипломирани менаџер, 

из Привине Главе, са 31.08.2022.године, због 

поднете оставке на наведену функцију. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и 

на званичном сајту Oпштине Шид. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења садржан је у 

одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној 

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

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), 

члана 141. став 1. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“ број:18/16 и 95/18-

аутент.тум.) члана 67. став 3.  Статута општине 

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

Одредбама члана 50. став 4. Закона о локалној 

самоуправи као и одредбом члана 67. став 3. 

Статута општине Шид, је прописано да о поднетој 

оставци члана Општинског већа  председник 

Скупштине обавештава  одборнике на почетку 

прве наредне седнице Скупштине  општине.  

Одредбом члана 141. став 1. Закона о општем 

управном поступку, прописано је да писмено 

Решење садржи: увод, диспозитив (изреку), 

образложење, упутство о правном средству, назив 

органа са бројем  и датумом решења, потпис 

службеног лица и печат органа. 

Како је Катарина Митровић, досадашњи члан 

Општинског већа, дана 25.08.2022.године поднела 

неопозиву оставку на исту функцију, те су се 

имајући у виду  напред изнето стекли услови за 

разрешење именоване, у складу са законским и 

подзаконским актима, те је одлучено као у 

диспозитиву Решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је 

коначно у управном поступку. Против истог може 

се покренути управни спор тужбом пред Управним 

судом у Београду у року од 30 (тридесет) дана.   
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-143/II-22 

Датум: 31.08.2022.године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дип.инж.тех 

 

 

На основу члана 67. став 1.тачка 9. члана 68. и 

члана 69. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“ број: 14/2022), члана 32 став 1. тачка 

20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

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

Закон, 47/18 и 111/2021-др.закон), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној дана 

31.08.2022.године донела је, 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД. 

 

I 

УТВРЂУЈЕ СЕ да је престао мандат одборнику  

Скупштине општине Шид 

Весни Лукић, из Шида, са Изборне листе 

“АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“, НА 

ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 21. јуна 2020.године, 

због поднете оставке из личних разлога. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид “  и 

званичном сајту општине Шид. 

 

III 

Против овог Решења може се изјавити жалба  суду 

у року од 7 дана од дана доношења. 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење Одлуке о престанку 

мандата одборнику Скупштине општине Шид 

садржан је у одредбама члана 68. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ број: 

14/2022) и  члана 67 став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 

129/07, 83/14.др.закон, 101/16.др.закон, 

47/18,111/2021-др.закон). 

Одредбама члана 68. Закона о локалним изборима 

прописано је да одборнику престаје мандат пре 

истека времена на које је изабран подношењем 

оставке. 

Одборница Весна Лукић, из Шида, са  Изборне 

листе “АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ“, поднела  је  писмену оставку председнику 

Скупштине општине Шид на место одборника 

Скупштине општине  дана 17. августа 2022.године, 

под бројем: 02-43/II-7-22 која је како налажу 

позитивни прописи који регулишу предметну 

материју оверена од стране јавног бележника у 

Шиду под бр. УОП-I:5078-2022, а сходно 

наведеном испуњени су сви услови да се донесе 

овакво Решење надлежног органа. 

Одредбама и то чланом 67. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07, 83/14.др.закон, 101/16.др.закон, 

47/18,111/2021-др.закон) прописано је да 

одборнику престаје мандат ако поднесе оставку. 

Како су испуњени сви услови прописани Законом 

доноси се одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против одлуке скупштине донете у вези са 

потврђивањем мандата новог одборника 

подносилац проглашене изборне листе која је 

освојила мандат, одборник и кандидат за 

одборника на изборној листи са које је изабран 

нови одборник могу поднети жалбу вишем суду на 

чијем се подручју налази седиште скупштине у 

року од седам дана од дана доношења одлуке. 

Жалба се подноси преко скупштине, која је дужна 

да у року од два дана од дана пријема жалбе 

достави вишем суду жалбу и све списе предмета. 

Виши суд доноси одлуку по жалби у року од 30 

дана од дана пријема жалбе са списима. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-141/II-07-2022 

Датум: 31.08.2022.године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана 72. став 3.,4.,5., 6., 7., и 8. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ број: 

14/2022), члана 31. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16.- др. закон  и  47/18 и 111/2021-др.закон), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 

31.08. 2022.године донела је, 
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РЕШЕЊЕ 

О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине 

општине Шид, изабраном на изборима  одржаним 

21.јуна  2020. године и то: 

Катарина Митровић, са листе “АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“, НА ИЗБОРИМА 

ОДРЖАНИМ 21.јуна  2020. године. 

 

II 

Мандат одборника почиње да тече  даном 

потврђивања мандата у Скупштини општине  и 

траје  до истека  мандата одборника тог сазива 

Скупштине општине. 

 

III 

Против овог Решења може се изјавити жалба 

надлежном суду у року од 7 дана од дана 

доношења решења.  

 

IV 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид “ и 

званичном сајту општине Шид. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о потврђивању 

мандата одборнику Скупштине општине Шид 

садржан је у одредбама члана 72. став 3.,4.,5., 6., 7., 

и 8 Закона о локалним изборима („Сл. гласник 

РС“број:14/2022 ),и  члана 31. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 

83/14.др.закон, 101/16.др.закон, 47/18 и  111/2021-

др.закон). 

 

Одредбом члана 72. став 1. Закона о локалним 

изборима је прописано  да  у случају престанка 

мандата одборнику, пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом следећем  

кандидату са исте изборне листе  коме није био 

додељен мандат одборника. 

У ставу 3. и 4. истог члана је прописано да мандат 

новог одборника траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат. 

С обзиром да је на основу поднете писмене  

оставке од стране одборника Весне Лукић из 

Шида, са Изборне листе, „Александар Вучић- За 

нашу децу“, Скупштина општине Шид донела 

Решење о престанку мандата именованој, под 

бројем:  011-141/II-22 од 31.08.2022. године, у 

складу са чланом 72. Закона о локалним изборима, 

а на основу прибављене сагласности Катарине 

Митровић, доноси се Решење о потврђивању 

мандата именованом. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против решења скупштине донете у вези са 

потврђивањем мандата новог одборника 

подносилац проглашене изборне листе која је 

освојила мандат,одборник и кандидат за одборника 

на изборној листи са које је изабран нови одборник 

могу поднети жалбу вишем суду на чијем се 

подручју налази седиште скупштине у року од 

седам дана од дана доношења решења. 

Жалба се подноси преко скупштине, која је дужна 

да у року од два дана од дана пријема жалбе 

достави вишем суду жалбу и све списе предмета. 

Виши суд доноси одлуку по жалби у року од 30 

дана од дана пријема жалбе са списима.    

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011- 142/II-7-22 

Датум:31.08. 2022. године 

Шид 

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, 47/18 и 

111/21-др. закон), 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  

31.08.2022. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД “  ШИД 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. ДО 30.06. 2022.ГОДИНЕ 

 

I 
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УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности  пословања 

Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Шид  за 

период 01.01.2022.-30.06.2022. године, на основу 

Одлуке Надзорног одбора број: 68/22 од 

28.07.2022. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД 

Број: 011-150/II-22 

Датум:31.08.2022. 

Ш и д 

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,  

47/18 и 111/21-др. закон), 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  31.08.2022. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД 

ЗА УРБАНИЗАМ  “  ШИД ЗА ПЕРИОД 

01.01.2022. ДО 30.06. 2022.ГОДИНЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности  пословања  

Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Шид  за 

период 01.01.2022.-30.06.2022. године, на основу 

Одлуке Надзорног одбора број: 04-244/2022 од 

25.07.2022.године. 

 

II 

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-151/II-22 

Датум:31.08.2022. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу одредбе члана 60. став 2. Закона  о 

јавним предузећима («Сл. гласник РС» број: 15/16 

и 88/19), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број: 

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

111/21-др. закон),  и члана  41. став 1.  тачка 46.  

Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

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

одржаноj   31.08. 2022. године,   донела  

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП “СТАНДАРД“ ШИД  ЗА 2022.ГОДИНУ 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне  

Програма пословања ЈКП “СТАНДАРД“ Шид  за 

2022. годину, на основу  Одлуке Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа oд  22.08.2022. 

године . 

 

2. Ово Решење  ступа на снагу даном доношења а  

објавиће се  у „ Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-152/II-22  

Датум: 31.08.2022.  

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стамeнковић, дипл. инж. тех 

 

 

На основу одредбе члана 32. став 1.  тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број: 129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон,  

47/18 и 111/21 -др. закон), члана 41. став 1. 

тачка10. Статута општине Шид („Сл. лист општине 

Шид“ број: 1/19),  а у вези члана 119.став 1. Закона 

о  основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“ број:88 /17, 27/18- др.закон, 10/19, 6/20 

и 129/21) Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  31.08.2022. године донела је 
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РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА СТАТУТ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЈЕЛИЦА 

СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ШИД 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА Статут Предшколске 

установе „Јелица  Станивуковић Шиља“ Шид  у 

складу са Одлуком Управног одбора број: 01-550-

4/2022 од 15.08.2022. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-153/II-22 

Датум:31.08.2022. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл. инж. тех 

 

 

На основу члана  16.став 2., члану 17. став 3., члана 

18. и  члана 21.став 1. 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, 47/18 и 111/21-др. 

закон) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута 

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

1/19), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана, 31.08.2022. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

O ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНOВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ 

ШИД  

 

I 

МЕЊА СЕ Решење о именовању  чланова 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Водовод “ Шид ( „Сл.лист општине Шид“ 

бр:29/20,), на следећи начин:  

 

У Глави I,  ставу два  у тачки 2. 

Из реда локалне самоуправе: 

 

„2. Драгица Милић,  из Шида,   за члана “ 

 

ЗАМЕЊУЈЕ СЕ СА: 

„2. Марко Бајић, Беркасовo,  за члана“ 

 

II 

Мандат именованог члана Надзорног одбора из 

Главе I  овог Решења траје до истека мандата истог 

одбора. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-154/II-22 

Дана:31.08.2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж. тех 

 

 

На основу члана 16.став 2., члану 17. став 3., члана 

18. и  члана 21.став 1. 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 ,47/18 и 111/21-др. 

закон) и члана 41. став 1. тачка 10. Статута 

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

1/19), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана, 31.08.2022. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

O ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНOВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ 

ШИД  

 

I 

МЕЊА СЕ Решење о именовању  чланова 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

„Стандард“ Шид ( „Сл.лист општине Шид“ 

бр:29/20,), на следећи начин:  

 

У Глави I,  ставу два  у тачки 2. 

Из реда локалне самоуправе: 

„2. Марко Бајић, Беркасовo, за члана “. 

ЗАМЕЊУЈЕ СЕ  СА: 

„2. Драгица Милић, Шид, за члана “. 

 

II 
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Мандат именованог члана Надзорног одбора из 

Главе I  овог Решења траје до истека мандата истог 

одбора. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-155/II-22 

Дана:31.08.2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж. тех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Број 27                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                        среда 31. август 2022. 

 

13 

 

САДРЖАЈ 

 

Број     Назив                                                                                                                                                        Страна  

акта                                                                                                                                                                        акта 

ОПШТИНА ШИД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОДЛУКЕ: 

ОДЛУКУ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ  

ОБЛИЦИМА ОПШТИНЕ ШИД ....................................................................................................................................................................................................1 

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ШИД  (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) ........................................2 

ОДЛУКУ О РАДУ МРТВОЗОРСКЕ СЛУЖБЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД......................................................................................................4 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ДА ЈЕ НЕПОКРЕТНОСТ, КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БРОЈ 7411/45 У КО ШИД, ОТУЂЕНА ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ...........................................................................................................................................................................................................................................5 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД ......................................................................................5 

РЕШЕЊА: 

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД ..........................................................................................................................6 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД ................................................................................................................7 

РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД. ..............................................................................................8 

РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД ........................................................................................9 

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД “ ШИД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. ДО 30.06. 2022.ГОДИНЕ .............................9 

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ  “  ШИД ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. ДО 30.06. 2022.ГОДИНЕ ..............................10 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈКП “СТАНДАРД“ ШИД ЗА 2022.ГОДИНУ .............................................................................................................................................................................10 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ШИД ..............11 

РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“ ШИД .........................................................................................................................................................................................................................11 

РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„СТАНДАРД“ ШИД .......................................................................................................................................................................................................................11 

 



 

 

Број 27                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                        среда 31. август 2022. 

 

14 

 

 



 

 

Број 27                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                        среда 31. август 2022. 

 

15 

 

 

 

Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

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

Карађорђева бр. 2 Шид. 

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

www.sid.rs 


