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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 60. став 2. Закона о 

пољопривредном земљишту (’Службени гласник 

РС’’, број: 62/06, 65/08- др.закон,  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, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 

и 111/21-др. закон) и члана 41. став 1. тачка 5. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, брoj: 1/19), а уз сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, броj: 

320-51-974391/2022-14 од 18. 10. 2022. године 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана 24. октобра 2022. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

 

УСВАЈА СЕ  Годишњи програм заштите уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта  општине 

Шид у  2022. 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 2022. 

години 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

 

Број:011-174/II-22  

Дана:  24. октобра 2022. 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић,  дипл. инж техн. 

 

 
 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2022. 

ГОДИНИ 

 

октобар 2022. године 
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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 општине Шид“, 

брoj: 1/19), а уз сагласност Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, броj: 

320-51-9743/2022-14 од 18. 10. 2022. године 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана 24. октобра 2022.  године, донела је 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

Заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Шид 
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, 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. 
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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 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. 
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На основу члана 183. став 1. тачка 3. Закона о 

општем управном поступку ( ''Службени гласник 

РС”број: 18/16 и 95/18- аутент.тум.), члану 32.став 

1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС” , број 129/207, 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 ( 

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

Скупштина општине Шид на седници одржаној 

дана  24. октобра 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА КАТ. 

ПАРЦ. БР. 2783 СА ДОСАДАШЊЕГ 

НОСИОЦА ОПШТИНЕ ШИД НА НОВОГ 

НОСИОЦА ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ФАЗАН“ 

ГИБАРАЦ  И РАСКИДУ УГОВОРА. 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком СТАВЉА СЕ ван снаге Одлука   о 

преносу права коришћења на  кат. парц. бр. 2783, 

која у нарави представља пашњак површине 

8ха81а89м2,  са досадашњег носиоца општине Шид,  

на  новог носиоца Ловачко друштво „Фазан“ 

Гибарац,  без накнаде, који је Скупштина општине 

Шид донела на  заједничкој седници Већа 

удруженог рада и Већа Месних заједница, под 

бројем : 011-119/90-02 од 04.07.1990. године. 

 

Члан 2. 

Наведеном одлуком председник Скупштине  

општине Шид,  овлашћен је да у име општине 

потпише Уговор  о преносу права коришћења,којим 

је извршен пренос права коришћења  предметне 

парцеле са Општине Шид као дотадашњег носиоца  

права коришћења, на Ловачко друштво „Фазан“ 

Гибарац, као новог носиоца права коришћења, који 

је закључен дана 08.08.1990. године  између 

општине Шид и Ловачког друштва“Фазан“ из 

Гибарца. 

Одлуком из члана 1. покреће се  и поступак за 

раскид  предметног Уговора. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

 

Број: 011-176/II-22 

Датум: 24. октобар 2022.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж техн. 

 

 

На основу члана  36.став 3. и члана 38. став 2. Закона 

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

15/16 и 88/19), члану 32.став 1.тачка 6. 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 7. 

Статута општине Шид ( “Службени лист општине 

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

седници одржаној дана  24. октобра 2022 . године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1.  

Овом Одлуком регулише се поступак спровођења 

Јавног конкурса за изменовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач Скупштина општине Шид 

и то за: 

- Јавно  предузеће “Завод за урбанизам” Шид, 

 

Члан 2. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење 

конкурса за именовање директора јавних  предузећа 

коју  je  образовала  Скупштина општине посебном 

одлуком.  
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Члан 3. 

Оглас о јавном конкурсу за и именовање директора 

из члана 1. ове Одлуке садржи следеће податке:  

1. о јавном предузећу, радном месту, 

пословима, условима за именовање 

директора јавног предузећа, месту рада, 

стручној оспособљености, знањима и 

вештинама које се оцењују у изборном 

поступку и начину њихове провере, року у 

коме се подносе пријаве, податке о лицу 

задуженом за давање обавештења о јавном 

конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе 

и податке о доказима који се прилажу уз 

пријаву. 

  Саставни део ове Одлуке је оглас о јавном 

конкурсу за наведено јавно предузеће  а  

припремљен од стране Општинске управе - 

Одељења за скупштинске и правно-стручне 

послове.   

 

Члан 4. 

Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора 

објављује се у “Службеном гласнику Републике 

Србије”  у року који не може бити дужи од 8 дана 

од дана доношења ове Одлуке,  у дневном листу 

“Дневник”,  у „Сл. листу општине Шид“ и на веб 

страници Општине Шид  www.opstinasid.org. 

 

Члан 5. 

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 

дана од дана објављивања Јавног конкурса у 

“Службеном гласнику Републике Србије”.  

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које 

нису приложени сви потребни докази, Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена 

посебна жалба.  

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број:011-177/II-22  

Дана: 24. октобра  2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл. инж техн. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД на основу Одлуке 

о спровођењу јавног конкурса за именовање 

директора Јавног  предузећа ''Завод за урбанизам '' 

Шид ,  објављује  

 

Јавни конкурс 

за именовање директора  Јавног  предузећа 

''Завод за урбанизам'' Шид 

 

I Подаци о јавном предузећу: Јавно  предузеће 

послује под следећим пословним именом: ЈАВНО  

ПРЕДУЗЕЋЕ “Завод за урбанизам” Шид  

 Скраћено пословно име је ЈП „“Завод за 

урбанизам”  Шид  са п.о. 

 Седиште Јавног предузећа   “Завод за урбанизам” 

Шид је у Шиду , улица Кнеза Милоша  бр. 2/1 

Претежна делатност Јавног  предузећа ''Завод за 

урбанизам” Шид је: 

71111 Архитектонска делатност 

 урбанистичко и просторно планирање 

 

II Радно место које се попуњава:  

- директор јавног предузећа 

Услови за именовање директора: За директора 

Јавног  предузећа ''Завод за урбанизам” Шид може 

бити именовано лице које испуњава следеће услове: 

 1) да је пунолетно и пословно способно; 

 2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године, односно на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама 

или специјалистичким струковним студијама; 

 3) да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

 4) да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани са 

пословима jавног предузећа; 

 5) да познаје област корпоративног 

управљања; 

 6) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова; 

 7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

 8) да није осуђиван на казну затвора од 

најмање шест месеци; 

 9) да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична дела, 

и то: 

 - обавезно психијатријско лечење и чување 

у здравственој установи; 

 - обавезно психијатријско лечење на 

слободи; 

 - обавезно лечење наркомана; 

 - обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

Општи услови за рад на радном месту: 

држављанство Републике Србије; да је учесник 

конкурса пунолетан и пословно способан; да 

учесник није осуђиван за кривично дело против 

привреде, правног саобраћаја и службене дужности; 

да није изречена мера безбедности забране 

http://www.opstinasid.org/
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обављања делатности која је претежна делатност 

јавног предузећа. 

 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 

проверавају у изборном поступку:  досадашњи рад 

у истом или другом јавном предузећу, искуство на 

досадашњим руководећим радним местима, степен 

школске спреме кандидата који су конкурисали, 

провераваће се усмено и писмено. 

 

III Место рада: Шид,  улица Кнеза Милоша број 2/1 

 

IV Рок за подношење пријаве : Пријава на јавни 

конкурс за избор директора јавног предузећа 

подноси се у року од 30 дана од дана објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“. 

 

V Лице задужено за давање обавештења о јавном 

конкурсу: Бранислав Нонковић, 022/712-006 

I Адреса на коју се подносе пријаве: Одељење за 

скупштинске и правно-стручне послове, 

канцеларија број 14, за Комисију за спровођење 

поступка за именовање  директора јавних 

предузећа, са назнаком „За јавни конкурс“, 

Карађорђева 2, Шид. 

 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

пријава са биографијом и наводима о досадашњем 

радном искуству; оригинал или оверена фотокопија 

уверења о држављанству; оверена фотокопија личне 

карте; оригинал или оверена фотокопија дипломе 

којом се потврђује стручна спрема; оригинал или 

оверена фотокопија доказа о радном искуству од 

најмање пет година на пословима за које се захтева 

високо образовање; писани програм о намери 

остваривања повећања добити а у циљу развоја 

јавног предузећа, доказ о некажњавању и доказ да 

није изречена мера безбедности. 

 

VIII Место, дан и време када ће се обавити изборни 

поступак: Са кандидатима чије су пријаве 

благовремене, потпуне, јасне,  уз које су приложени 

сви потребни докази и који испуњавају услове 

прописане конкурсом, изборни поступак ће се 

обавити у просторијама Скупштине општине Шид, 

а о дану и времену ће кандидати бити благовремено 

обавештени. 

 

НАПОМЕНА: Радни однос за радно место 

директора Јавног преудзећа “Завод за урбанизам”  

Шид, заснива се на одређено време. 

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 

непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази у оригиналу или овереној 

фотокопији (оверени код јавног бележника), биће 

одбачене. 

 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику 

РС“, дневном листу „Дневник“, у „Службеном 

листу општине Шид“ и на веб страници Општине 

Шид:www.opstinasid.org 

 

 

На основу члана 52. Закона о планирању и 

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

 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-

Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-

др. Закон,9/20 и 50/21), члана 32. став 1. тачка 6.  

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 

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

и 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    24. 

октобра 2022. године донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању и именовању Комисије 

за планове општине Шид (пречишћен текст), 

(„Сл. лист општине Шид“ број: 27/22), тако да 

се у члану  5.   став 1. тачка 2.  уместо : 

 

„ 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.“ 

 

именује: 

„ МАРКО ЈАКШИЋ, дипл.инж.арх. из 

Београда, запослен у ЈП „Завод за урбанизам “ 

Шид, који поседује лиценцу одговорног 

урбанисте број 221А04221, за заменика 

председника.“ 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у "Службеном листу општине 

Шид".  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
Број: 011-184/ II-22 

Датум:  24.октобра 2022. 

Шид 



 

 

Број 32                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД            понедељак 24. октобар 2022. 

 

7 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Тихомир Стаменковић, дипл. инж техн. 

На основу одредбе члана 32.став 1. тачка 2.  

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 

 тачка 2. Статута општине Шид („Службени 

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

општине Шид на седници одржаноj  дана 24. 

октобра 2022. године  донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу прихода и 

примања и извршењу расхода и издатака  

Одлуке о буџету општине Шид у периоду 01.01. 

 године.  

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe 

Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-175/II-22 

Датум:  24. октобар 2022. 

Ш и д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж техн. 
 

 

На основу члана 116. став 1. и 2. и члана  117. став 

. Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Службени гласник РС“ број 88/17,   

- др.закон, 10/19, 6/20,  и 129/21), члана 44. став 1. 

тачка 2. 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 60. став 1. 

тачка 2. Статута општине Шид (“Службени лист 

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

Шид, на седници одржаној дана  24. октобра  2022. 

године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ АДАШЕВЦИ 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског 

одбора Основне школе  “Вук Караџић” Адашевци 

именовани из реда локалне самоуправе: 

 Слађана Маховац из Адашеваца,  

2. Весна Брдар из  Вашице, 

 Јелена Сарић из Батроваца. 

 

Из реда запослених и то: 

 

1.  Маријана Гњидић из  Шида,  

2.  Бранислава Стојковић из Вашице,  

3.  Милош Марковић из Вашице. 

 

Из реда  Савета родитеља: 

1. Илија Станивуковић из Илинаца, 

2. Мирослава Цвјетковић из  Адашеваца,  

3. Јелица Шишмановић из  Адашеваца. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид “. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-178/II-22 

Дана: 24. октобар  2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић,  дипл. инж техн. 

 

 

На основу члана  116. став 1. и 2. и члана  117. 

став 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Службени гласник РС“ број 88/17,   

- др.закон, 10/19, 6/20,  и 129/21), члана 44. став 

1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-р. 

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

и члана 60. став 1. тачка 2. Статута општине 

Шид (“Службени лист општине Шид“ број: 

, Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 24. октобра 2022. године донела 

је  

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК 

КАРАЏИЋ“ АДАШЕВЦИ 

 

I 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови  Школског одбора 

Основне школе  “Вук Караџић” Адашевци  и то: 

 

Из реда локалне самоуправе:  

1. Слађана Маховац из Адашеваца,  

2. Весна Брдар из  Вашице, 

3. Јелена  Сарић из Батроваца. 

 

Из реда запослених и то:  

1. Маријана Гњидић из  Шида,  

2. Бранислава Стојковић из Вашице,  
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3. Милош Марковић из Вашице. 

 

Из реда  Савета родитеља: 

4. Мирослава Цвјетковић из Адашеваца, 

5. Јелица Шишмановић из  Адашеваца. 

6. Илија Станивуковић из Илинаца. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид 

“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-185/II-22 

Дана:  24. октобар 2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић  дипл. инж техн.  
 

 

На основу члана 116. став 5.. Закона о основама 

система образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 

68/1588/17,27/18-др.закон, 10/19, 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,  47/18 

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

Статута општине Шид (,,Службени лист 

општинe Шид”, број: 1/19), Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана  24. 

октобра 2022. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И  

ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “СРЕМСКИ 

ФРОНТ” ШИД 

 

I 
МЕЊА СЕ Решење о разрешењу и именовању 

чланова Школског одбора Основне школе 

“Сремски фронт“ Шид („Сл. лист општине 

Шид“ бр: 9/21), на следећи начин: 

 

- у глави II, из реда Савета родитеља, став 

1. тачка 1. ; 

 

„Драгана Вујадиновић из Шида,,  

 

ЗАМЕЊУЈЕ СЕ СА: 

 

„ Карличић Бојана из Шида“. 

 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe 

Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-179/II-22 

Датум, 24. октобар 2022. 

Ш  и  д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић,  дипл. инж техн. 
 

 

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 20. 

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), 

члана 41. став 1. тачка 21.  и  члана 45. став 7. 

Статута општине Шид („Службени лист 

општине Шид“ број: 1/19), члана 7. став 2. 

Одлуке о општинским наградама и 

признањима, поступку и условима доделе 

(„Службени лист општина Срема“ број: 30/08), 

Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана  24. октобра  2022. године донела 

је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА  РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ОПШТИНСКА ПРИЗНАЊА 

 

 

МЕЊА СЕ Решењe о разрешењу и именовању 

чланoва Комисије за општинска признања 

општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

 и 20/22), на следећи начин: 

 

У глави II став 1. тачка 1.  и 2. које гласе: 

„1. Миленка Субић, за председника, Шид, 

 Tихомир Стаменковић, за члана , Шид.“ 

 

Замењују  се  и гласе:: 

„1.Tихомир Стаменковић, за председника, Шид, 

2.Миленка Субић, за члана,  Шид.“ 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe 

Шид“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
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Број: 011-180/II-22 

Датум,   24. октобар 2022. 

Ш  и  д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл. инж техн. 
 

 

На основу члана  32. став 1. тачка 6. 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), члана 16. и 27.Закона 

о полицији (,,Службени гласник РС“ број: 6/16, 

24/18 и 87/18), члана 41. став 1. тачка 7. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општинe 

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

седници одржаној дана 24. октобра 2022. године 

донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

МЕЊА СЕ Решење о разрешењу и именовању 

Савета за безбедностопштине Шид (Службени 

лист Општине Шид 30/20, 35/20, 8/22, 15/22),  

на следећи начин: 

 

У члану 2. став 1. тачка 4. која гласи 

„4. в.д. директор Дома здравља Шид, Иван 

Гајић“ 

 

Замењује се са: 

„4. в.д.директор Дома здравља Шид, Весна 

Лукић“. 

 

У члану 2. став 1. тачка 12. која гласи 

„12. директор ОШ „Сремски Фронт“ Шид, 

Слађана Љубојевић“ 

 

Замењује се са: 

„12. в.д. директор ОШ „Сремски Фронт“ Шид, 

Далибор Фарбаш“. 

 

У члану 2. став 1. тачка 13. која гласи 

„13. директор Предшколске установе „Јелица 

Станивуковић Шиља„ Шид, Сања Латас“ 

 

Замењује се са: 

„13. в. д. директор Предшколске установе 

„Јелица Станивуковић Шиља„ Шид, Светлана 

Смолић“. 

 

У члану 2. став 1. тачка 14. која гласи 

„14.  директор Средње техничке школе “Никола 

Тесла“ Шид, Јово Дрезга“ 

 

Замењује се са: 

„14.  в.д. директор Средње техничке школе 

“Никола Тесла“ Шид, Зорислава Јеринић 

Топић“. 

 

Остали део Решења остаје непромењен. 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине 

Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-181/II-22 

Датум, 24. октобар 2022. 

Ш  и  д 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж техн. 
 

 

На основу 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), члана 29. став 1. тачка 3. члана 41. 

став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика  од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл. гласник РС“ број: 87/18),  члана 7. Уредбе о 

саставу, начину и организацији рада штабова за 

ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” број: 27/20) и 

члана 41. став 1 тачка 7. Статута општине Шид («Сл. 

лист општине Шид» број:  1/19),  а у вези члана 2. и 

3. Одлуке о образовању Штаба за ванредне 

ситуације општине Шид  („Сл. лист општине Шид“ 

број: 20/19), Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  24. октобра 2022. године,  донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ  ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

МЕЊА СЕ Решење о разрешењу и именовању 

Штаба за ванредне ситуације општине Шид („Сл. 

лист општине Шид“ број: 30/20, 35/20, 2/21, и 8/22) 

на следећи начин: 

у члану 3.став 1.  тачкама: 5, 6, 8 , тако да се : 

 

„5.Катарина Митровић, члан  Општинског већа 

општине Шид, за члана, 
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6. Др Иван Гајић – в.д. директор Дома здравља Шид, 

за  члана, 

8. Славица Сремац- директор ЈКП Стандард Шид, за  

члана.“ 

 

ЗАМЕЊУЈУ СА : 

„5. Драгана Свитлица, члан  Општинског већа 

општине Шид, за члана, 

6. Весна Лукић–в.д. директор Дома здравља Шид, за  

члана, 

8. Миленка Субић- в.д. директор „ ЈКП „Стандард“ 

Шид, за  члана.“ 

 

Члан 2. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-182/II-22 

Дана:  24. октобар 2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж техн. 
 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. 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 7. Статута општине Шид (,,Службени 

лист општинe Шид”, број: 1/19), члана 38. став 

1. Закона о правима пацијената („Сл. гласник 

РС“ број: 45/13 и 25/19-др.закон), а у вези члана 

1. и 2. Одлуке о образовању и именовању 

Савета за здравље oпштине Шид  (,,Службени 

лист општинe Шид” број:13/13, 4/18, 20/19 и 

39/19), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 24. октобрa 2022.  године, донела 

је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 
МЕЊА СЕ Решењe о разрешењу и именовању  

Савета за здравље општине Шид („Службени 

лист општине Шид“ 30/20) у члану 2. став 1.  

алинеја 5. на следећи начин: 

 

- „Весна Лукић,  из надлежне филијале РФЗО,  

за члана“, 

ЗАМЕЊУЈЕ СЕ СА : 

 

„Ивана  Тркуља Јовановић, из надлежне 

филијале РФЗО,  за члана“, 

 

Члан 2. 
Ово Решење  ступа на снагу  даном  доношења 

а објавиће се   у „Службеном 

листу  општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-183/II-22 

Дана:  24. октобар 2022. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж техн. 
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