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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ     
ОПШТИНЕ ШИД 

 

 

 

 

На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 

73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012); члана 32. 

став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 

24. и 40.став 1. тачка 2. Статута општине Шид 

(''Службени лист општина Срема'', број 20/2008, 

број 19/10 исправка, 5/12, 4/13 „Сл. лист општине 

Шид“ број: 3/13), Скупштина општине Шид на 

седници одржаној     27. јуна 2013. године,  

донела је 

 

ОДЛУКУ                                                                                

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ШИД ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

I  ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Шид за 2013. 

годину („Сл.лист општина Срема“ бр. 43/2012) у 

члану 1. износ од „997.285.000,00 динара“ 

замењује се износом од „993.943.390 динара“. 

 Износ укупно распоређени приходи 

"981.285.000,00 динара“ замењује се износом  од  

„977.943.390,00 динара“. 

            

Члан 2. 

Члан 4. мења се и гласи: Приходи и примања и 

расходи и издаци буџета општине 

Шид утврђени су у следећим износима и то: 

 

    
Економска 

класификација 
Износ 

A Рачун  прихода и примања, расхода и издатака     

1 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
(7+8) 993.943.390,00 

2 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
(4+5) 993.943.390,00 

3 Буџетски дефицит (1-2) (7+8)-(4+5) 0,00 

4 Издаци за набавку финансијске имовине 621 0.00 

.5 Укупан финансијски дефицит   0,00 

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

1 Примања од задужења 91 0,00 

2 Примања од продаје финансијске имовине 92   

3 Издаци за набавку финансијске имовине 621   

4 Издаци за отплату главнице дуга 61 0,00  

Година I                                                                                                                                                  Шид 
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5 Нето финансирање (1+2)-(3+4)   0,00 

6 Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање   0 

 

Члан 3. 

Члан 5. мења се у делу табеле колона 1 - 

ред 3 почев од заглавља; конто: 711110; колона 2 

назив конта – Порез на зараде ; колона 3– план 

2013. износ од 320.000.000,00 замењује се 

износом од 316.658.390,00 . 

 Ред 9 почев од заглавља– колона 2 назив 

конта – Укупно 711 колона 3 – план 2013. износ 

од 456.974.000,00 замењује се износом 

453.632.390,00. Ред 57 – колона 2 назив конта – 

УКУПНО; колона 3 – план 2013. износ од 

997.285.000,00 замењује се износом 

993.943.390,00. 

 

Члан 4. 

 Члан 6. мења се у делу табеле колона 1 - 

ред 2 почев од заглавља - конто: 411000; колона 2 

назив конта – Плате, додаци и накнаде 

запослених ; колона 3– план 2013. износ од 

202.636.850,00 замењује се износом од 

199,800,703.00.  

Kолона 1 Ред 3 назив конта:Социјални доприноси 

на терет послодавца– Укупно 412000 колона 2 – 

план 2013. износ од 36.861.550,00 замењује се 

износом  35,763,807.00 

 

Ред 30 – колона 2 назив конта – УКУПНО колона 

3 – план 2013. износ од 997.285.000,00 замењује 

се износом 993.943.390,00. 

  

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 5. 

 Члан 7. мења се и гласи: Средства буџета 

општине Шид у износу од 993.943.390,00 динара 

и  средства индиректних корисника буџета 

(Установа) из других извора  у износу од 

38.019.805,00 динара распоређују се по 

корисницима и  наменама а са следећим 

изменама: 

 

У ТАБЕЛИ : План расхода и издатака за 2013. 

годину:  колона 1 - раздео 1;  колона 2- глава 1.1 

колона ОПИС-Скупштина општине;колона 3 - 

функција 111 - колона ОПИС  Извршни и  

 

 

 

законодавни органи; позиција 1; извори 

финансирања - 01; колона 8 -економска  

класификација 411000; колона ОПИС - 

плате,додаци и накнаде; 

колона редовна средства износ 13.672.500,00 

замењује се износом 12.372.728,00         колона 

УКУПНО износ 13.672.500,00 замењује се 

износом 12.372.728,00. 

                   У колони 1 - раздео 1; колона 2- глава 

1.1 колона ОПИС-Скупштина општине;колона 3 - 

функција 111 - колона ОПИС  Извршни и 

законодавни органи; позиција 2; извори 

финансирања - 01; колона 8 -економска 

класификација 412000; колона ОПИС - социјални 

доприноси на терет послодавца; колона редовна 

средства износ 2.447.500,00 замењује се износом 

2.219.439 ;колона УКУПНО износ 2.447.500,00 

замењује се износом 2.219.439. 

Колона ОПИС - Укупно глава 1.1, Укупно 

функција111 и Укупно раздео 1 у колони редовна 

средства и колони УКУПНО збир 64.660.000,00 

замењује се износом 63.132.167. 

                    У колони 1 - раздео 2; колона 2- глава 

2.1 колона ОПИС - Општинско веће;колона 3 - 

функција 111 - колона ОПИС  Извршни и 

законодавни органи; позиција 13; извори 

финансирања - 01; колона 8 -економска 

класификација 411000; колона ОПИС - 

плате,додаци и накнаде; колона редовна средства 

износ 3.105.000,00 замењује се износом 

2.660.028;колона УКУПНО износ 3.105.000,00 

замењује се износом 2.660.028.                               . 

                   У колони 1 - раздео 1; колона 2- глава 

1.1 колона ОПИС - Општинско веће;колона 3 - 

функција 111 - колона ОПИС  Извршни и 

законодавни органи; позиција 14; извори 

финансирања - 01; колона 8 -економска 

класификација 412000; колона ОПИС - социјални 

доприноси на терет послодавца; колона редовна 

средства износ 556.000,00 замењује се износом 

476.379;колона УКУПНО износ 556.000,00  

замењује се износом 476.379.   

Колона ОПИС - Укупно глава 2.1, Укупно 

функција 111 и Укупно раздео 2 у колони редовна 

средства и колони УКУПНО збир 8.421.000,00 

замењује се износом 7.896.407. 
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                 У колони 1 - раздео 4; колона 2- глава 

4.11 колона ОПИС - Месна заједница 

Гибарац;колона 3 - функција 160 - колона ОПИС 

Опште јавне услуге које нису квалификоване на 

другом месту; позиција 230; извори финансирања 

- 01; колона 8 -економска класификација 411000; 

колона ОПИС - плате,додаци и накнаде; колона 

редовна средства износ 420.000,00 замењује се 

износом 88.830,00;колона УКУПНО износ 

420.000,00  замењује се износом  88.830,00.           . 

                   У колони 1 - раздео 4; колона 2- глава 

4.11 колона ОПИС - Месна заједница 

Гибарац;колона 3 - функција 160 - колона ОПИС 

Опште јавне услуге које нису квалификоване на 

другом месту; позиција 231; извори финансирања 

- 01; колона 8 -економска класификација 412000; 

колона ОПИС - социјални доприноси на терет 

послодавца; колона редовна средства износ 

75.000,00 замењује се износом 15.901,00;колона 

УКУПНО износ 75.000,00 замењује се износом 

15.901,00.       

Колона ОПИС - Укупно глава 4.12, Укупно 

функција 160 у колони редовна средства и колони 

УКУПНО збир 1.470.000,00 замењује се износом 

1.079.731. 

                   У колони 1 - раздео 4; колона 2- глава 

4.20 колона ОПИС - Месна заједница 

Моровић;колона 3 - функција 160 - колона ОПИС 

Опште јавне услуге које нису квалификоване на 

другом месту; позиција 315; извори финансирања 

- 01; колона 8 -економска класификација 412000; 

колона ОПИС - социјални доприноси на терет 

послодавца; колона редовна средства износ 

661.000,00замењује се износом 66.100,00; колона 

УКУПНО износ 661.000,00 замењује се износом 

66.100,00.       

Колона ОПИС - Укупно глава 4.20, Укупно 

функција 160 у колони редовна средства и колони 

УКУПНО збир 2.240.300,00 замењује се износом 

1.645.400. 

                 У колони 1 - раздео 4; колона 2- глава 

4.24 колона ОПИС – Културно образовни центар; 

колона 3 - функција 820 - колона ОПИС Услуге 

културе; позиција 355; извори финансирања - 01; 

колона 8 -економска класификација 411000; 

колона ОПИС - плате,додаци и накнаде; колона 

редовна средства износ 11.536.100,00 замењује се 

износом  11.246.673,00;колона УКУПНО износ 

11.536.100,00  замењује се износом 11.246.673,00.  

                  У колони 1 - раздео 4; колона 2- глава 

4.24 колона ОПИС Културно образовни центар -

;колона 3 - функција 820 - колона ОПИС Услуге 

културе ; позиција 356; извори финансирања - 01; 

колона 8 -економска класификација 412000; 

колона ОПИС - социјални доприноси на терет 

послодавца; колона редовна средства износ 

2.065.000,00 замењује се износом 

2.013.200,00;колона УКУПНО износ 2.065.000,00 

замењује се износом 2.013.200,00.    

Колона ОПИС - Укупно глава 4.24, Укупно 

функција 820 у колони редовна средства и колони 

УКУПНО збир 24.609.700,00 замењује се износом 

24.268.473. 

                  У колони 1 - раздео 4; колона 2- глава 

4.25 колона ОПИС – Библиотека „Симеон 

Пишчевић“; колона 3 - функција 820 - колона 

ОПИС Услуге културе; позиција 373; извори 

финансирања - 01; колона 8 -економска 

класификација 411000; колона ОПИС - 

плате,додаци и накнаде; колона редовна средства 

износ 5.910.000,00 замењује се износом  

5.439.194;колона УКУПНО износ 5.910.000,00 

замењује се износом 5.439.194. 

                   У колони 1 - раздео 4; колона 2- глава 

4.25 колона ОПИС - Библиотека „Симеон 

Пишчевић“;колона 3 - функција 820 - колона 

ОПИС Услуге културе ; позиција 374; извори 

финансирања - 01; колона 8 -економска 

класификација 412000; колона ОПИС - социјални 

доприноси на терет послодавца; колона редовна 

средства износ 1.058.000,00 замењује се износом 

973.738;колона УКУПНО износ 1.058.000,00 

замењује се износом 973.738. 

Колона ОПИС – Укупно програм 1903-04, 

Укупно глава 4.25, Укупно функција 820 у 

колони редовна средства и колони УКУПНО збир 

11.303.000,00 замењује се износом 10.747.932. 

Колона ОПИС – Укупно, у колони редовна 

средства укупан збир Одлуке од 925.811.000,00 

замењује се износом 922.469.390, колона 

УКУПНО износ 1.035.304.805,00 замењује се 

износом 1.031.963.195. 

 

Члан 6. 

 Члан 25. мења се и гласи: Ову Одлуку 

доставити  Министарству финансија и привреде . 
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Члан 7. 

 Члан 26. мења се и гласи:Одлука ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања и објавиће 

се у ''Службеном  листу општине Шид'' . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број : 011-116/I-I13 

Датум: 27. јуна 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу члана 26. и 27.  Закона о јавним 

предузећима ( ''Службени гласник РС” , број 

119/2012), 32.став 1.тачка 6. и 9. Закона о 

локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС” , 

број 129/2007) и члана  40.став 1. тачка 7.  и 10. 

Статута општине Шид (''Службени лист општина 

Срема'', број 20/2008, 19/10 исправка, 5/12, 4/13 и 

3/13 “Службени лист општине Шид”), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној дана  27. јуна 

2013. године, донела  

 

ОДЛУКУ                                                                     

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  ЗА ИМЕНОВАЊА 

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ 

ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ШИД 

 

Члан 1. 

 ОБРАЗУЈЕ се Комисија за именовања 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Шид (у даљем тексту: 

Комисија). 

 Комисија има председника и четири 

члана.  

 Председника и два члана именује 

Општинско веће општине Шид. 

 Једног члана комисије предлаже Стална 

конференција градова и општине и једног члана 

предлаже јавно предузеће  из реда Надзорног 

одбора  Јавног предузећа у коме се именује 

директор. 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

У Комисију се именују: 

1. Миленка Субић, дипл.ецц, из Шида,   за 

председника, предложена од Општинског већа 

општине Шид 

2. Гордана Митић,  дипл. инж. арх., из 

Шида, за члана, предложена од Општинског већа 

општине Шид 

3.Зоран Обрадовић, дипл. агроекономиста 

за члана,  предложен од Општинског већа 

општине Шид 

4. Никола Савић дип.еец, из Шида, 

предложен од Сталне конференције градова и  

општина- за члана 

5. члан Надзорног одбора Јавног 

предузећа у коме се именује директор, за члана 

 

Члан 3. 

Председник и чланови Комисије не могу 

бити одборници у Скупштини општине, као ни 

именована лица у органима Општине. Мандат 

Комисије траје 3 године.  

 

Члан 4. 

Задатак Комисије је да спроведе изборне  

поступке за именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач Скупштина општине 

Шид, у складу са одредбама Закона о јавним 

предузећима и расписаним јавним конкурсима за  

сва јавна предузећа.  

Комисија ће сачинити списак кандидата 

који успуњавају услове за именовање и међу 

њима спровести изборни поступак за сва јавна 

предузећа . 

У изборном поступку Комисија оцењује 

досадашњи рад у истом или другом јавном 

предузећу,  искуство на досадашњем 

руководећим јавним местима, степен школске 

спреме кандидата који су конкурисали, 

Изборни поступак спроводи се усменим 

разговором Комисије и кандидата.  

 

Члан 5. 

Кандидати који су испунили мерила 

прописана за именовање директора јавних 

предузећа а на основу изборног поступка, 

Комисија увршћује на ранг листу.  

Листа за именовање са највише три 

најбоље рангирана кандидата и записник о 

изборном поступку истовремено доставља се 
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Општинској управи – Одељењу за скупштинске  и 

правно-стручне послове.  

Орган Управе из претходног става овог 

члана, на основу листе за именовање и записника 

о изборном поступку припрема предлог решења о 

именовању и доставља Скупштини општине за 

именовање директора јавних предузећа.  

Скупштина општине, након разматрања 

достављене листе и предлога акта Органа управе 

одлучује о именовању директора јавног предузећа 

доношењем Решења о именовању предложеног  

кандидата или неког другог кандидата са листе.  

Мандат директора је четири године.  

 

Члан 6. 

Решење о именовању директора ступа на 

снагу даном доношења, коначно је и објављује 

се“Службеном листу општине Шид”. 

Решење из става 1. овог члана са 

образложењем обавезно се објављује на интернет 

страници Општине Шид. 

 

Члан 7. 

Решење о именовању доставља се лицу 

које је именовано  и свим  кандидатим који су 

учествовали  у поступку јавног конкурса.   

 

Члан 8. 

    Председник и чланови Комисије имају 

право на рад у Комисији у износу од 5.000,00 

динара, по седници, као и накнаду путних 

трошкова за долазак на седницу у висини 

превозне карте у аутобуском саобраћај 

 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном листу општине 

Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-117/II-13 

Дана; 27. јуна 2013. 

Шид  

ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 

               

 

 На основу одредбе члана 12.став 2. и 3 , 

члана 13. став 2  a у вези члана 16. и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. Гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 10.  Статута 

општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка, 5/12 и 4/13 и „ Сл. лист 

општине Шид“ 3/13), Скупштина општине Шид 

на седници одржаноj  27. јуна   2013.године   

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  E                                                       

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ 

УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

ОПШТИНЕ ШИД     

 

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Јавног 

предузећа за  стамбене услуге и грађевинско 

земљиште општине Шид . 

Надзорни одбор јавног предузећа чији је 

оснивач локална самоуправа  има три члана,с тим 

да је један члан из реда запослених. 

 Председника и члана Надзорног одбора 

именује Скупштина општине Шид као оснивач  

јавног предузећа, док се један члан именује из 

реда запослених у јавном предузећу.                                                                                    

 2. Надзорни одбор  се именује у следећем 

саставу:  

 - Драган Гутић, за председника из реда 

локалне самоупаве; 

 - Драгица Ђаковић-Анђелковић, из Шида, 

В. Стајића 7б/13,  за члана; 

 - Драгица Милић, дипломирани 

грађевински инжењер, за члана, из реда 

запослених. 

 Чланови Надзорног одбора  именују се на  

период од четири године. 

3. Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду  за 

рад у Надзорном одбору. 

Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима 35.000,00 динара 

(тридестпетхиљада динара), за председника и 

32.000,00 динара (тридесетдвехиљаде динара), за 

члана месечно. 

4.Даном  именовања председника и 

чланова надзорног одбора у складу са овим 

законом , престаје са радом управни одбор  јавног 

предузећа, а његовом председнику и члановима 

престаје мандат. 
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 5.Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-118/II-13 

Датум:  27. јуна 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу одредбе члана 12.став 2. и 3 , 

члана 13. став 2  a у вези члана 16. и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. Гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 10.  Статута 

општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12 и 4/13 и „ Сл. Лист 

општине Шид“ 3/13), Скупштина општине Шид 

на седници одржаноj  27. јуна  2013.године   

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                        

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ 

ВОДОВОД„ ШИД     

 

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор јавног 

комуналног  предузећа   „Водовод “Шид . 

Надзорни одбор јавног предузећа чији је 

оснивач локална самоуправа  има три члана,стим 

да је један члан из реда запослених. 

 Председника и члана Надзорног одбора 

именује Скупштина општине Шид као оснивач  

јавног предузећа, док се један члан именује из 

реда запослених у јавном предузећу.                                                                                    

 2.Надзорни одбор  се именује у следећем 

саставу:  

 - Милован Грозданић, из Шида, Јелене 

Ћетковић 6, за председника ; 

 - Бранислав Нонковић, из реда локалне 

самоуправе, за члана; 

 - Марко Бајић, дипл.инж. пољопривреде, 

за члана, из реда запослених. 

 Чланови Надзорног одбора  именују се на  

период од четири године.                    

 

3. Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду  за 

рад у надзорном одбору. 

Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима 35.000,00 динара 

(тридестпетхиљада динара), за председника и 

32.000,00 динара (тридесетдвехиљаде динара), за 

члана, месечно. 

4.Даном  именовања председника и 

чланова надзорног одбора у складу са овим 

законом , престаје са радом управни одбор  јавног 

предузећа, а његовом председнику и члановима 

престаје мандат. 

 5.Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општина Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-119/II-13 

Датум:  27. јуна 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу одредбе члана 12.став 2. и 3 , 

члана 13. став 2  a у вези члана 16. и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. Гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 10.  Статута 

општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12 и 4/13 и „ Сл. Лист 

општине Шид“ 3/13), Скупштина општине Шид 

на седници одржаноj    27. јуна 2013.године   

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                       

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“СТАНДАРД„ ШИД 

     

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор јавног 

комуналног  предузећа   „Стандард “Шид . 

Надзорни одбор јавног предузећа чији је 

оснивач локална самоуправа  има три члана,стим 

да је један члан из реда запослених. 

 Председника и члана Надзорног одбора 

именује Скупштина општине Шид као оснивач  
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јавног предузећа, док се један члан именује из 

реда запослених у јавном предузећу.                                                                                    

 2.Надзорни одбор  се именује у следећем 

саставу:  

 - Тихомир Стаменковић, из реда локалне 

самоуправе, за председника ; 

 - Славољуб Стеванчевић, из Шида за 

члана; 

 - Милена Петко, дипломирани инжењер 

шумарства,  за члана, из реда запослених. 

 Чланови Надзорног одбора  именују се на  

период од четири године.  

3. Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду  за 

рад у надзорном одбору. 

Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима 35.000,00 динара 

(тридестпетхиљада динара), за председника и 

32.000,00 динара (тридесетдвехиљаде динара), за 

члана, месечно. 

4. Даном  именовања председника и 

чланова надзорног одбора у складу са овим 

законом , престаје са радом управни одбор  јавног 

предузећа, а његовом председнику и члановима 

престаје мандат. 

 5. Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општина Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-120/II-13 

Датум:  27. јуна 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 

               

 

 На основу одредбе члана 12.став 2. и 3 , 

члана 13. став 2  a у вези члана 16. и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. Гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 10.  Статута 

општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12 и 4/13 и „ Сл. Лист 

општине Шид“ 3/13), Скупштина општине Шид 

на седници одржаноj    27. јуна 2013.године   

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                            

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ„ ШИД     

 

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор јавног 

предузећа „Завод за  урбанизам“Шид . 

Надзорни одбор јавног предузећа чији је 

оснивач локална самоуправа  има три члана,стим 

да је један члан из реда запослених. 

 Председника и члана Надзорног одбора 

именује Скупштина општине Шид као оснивач  

јавног предузећа, док се један члан именује из 

реда запослених у јавном предузећу. 

 2.Надзорни одбор  се именује у следећем 

саставу:  

-  Милева Кресовић, из Шида, Сремска 5,  

за председника ; 

-  Ивица Јовић,  из Беркасова, за члана; 

 -  Ивана Рудић, дипломирани инжењер 

архитектуре-мастер, за члана, из реда запослених. 

 Чланови Надзорног одбора  именују се на  

период од четири године.                    

3.Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду  за 

рад у надзорном одбору. 

Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима 35.000,00 динара 

(тридестпетхиљада динара), за председника и 

32.000,00 динара (тридесетдвехиљаде динара), за 

члана, месечно.  

4. Даном  именовања председника и 

чланова надзорног одбора у складу са овим 

законом , престаје са радом управни одбор  јавног 

предузећа, а његовом председнику и члановима 

престаје мандат. 

 5 .Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општина Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-121 /II-13 

Датум:  27. јуна 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу одредбе члана 12.став 2. и 3 , 

члана 13. став 2  a у вези члана 16. и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. гласник РС» број 
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119/2012) члана 32. став1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 10.  Статута 

општине Шид («Сл. лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12 и 4/13 и „ Сл. лист 

општине Шид“ 3/13), Скупштина општине Шид 

на седници одржаноj    27. јуна 2013.године   

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                            

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ   ПРЕДУЗЕЋА  ЗА 

РАДИОДИФУЗНУ, НОВИНСКУ И 

ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “РАДИО ШИД„ 

ШИД 

     

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор јавног  

предузећа за радиодифузну, новинску и издавачку 

делатност   „Радио Шид “ Шид . 

Надзорни одбор јавног предузећа чији је 

оснивач локална самоуправа  има три члана, с 

тим да је један члан из реда запослених. 

 Председника и члана Надзорног одбора 

именује Скупштина општине Шид као оснивач  

јавног предузећа, док се један члан именује из 

реда запослених у јавном предузећу  

 2. Надзорни одбор  се именује у следећем 

саставу:  

-  Дејан Којић, из Шида,  из реда локалне 

самоуправе,  за председника ; 

-  Смиљка Радељевић,  из Шида ,  

Карађорђева 21/3, за члана; 

 -  Слађана Зечевић, дипломирани 

политиколог  за новинарство и информисање, из 

Шида,  за члана, из реда запослених. 

 Чланови Надзорног одбора  именују се на  

период од четири године. 

3. Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду  за 

рад у надзорном одбору. 

Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима 35.000,00 динара 

(тридестпетхиљада динара), за председника и 

32.000,00 динара (тридесетдвехиљаде динара), за 

члана, месечно. 

4. Даном  именовања председника и 

чланова надзорног одбора у складу са овим 

законом , престаје са радом управни одбор  јавног 

предузећа, а његовом председнику и члановима 

престаје мандат. 

 5. Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-122/II-13 

Датум:  27. јуна 2013.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу одредбе члана 12.став 2. и 3 , 

члана 13. став 2  a у вези члана 16. и 19. Закона  о 

јавним предузећима  («Сл. Гласник РС» број 

119/2012) члана 32. став1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» број 

129/07),  и члана  40. став 1.  тачка 10.  Статута 

општине Шид («Сл. Лист општина Срема» број 

20/08 , 19/10 исправка   5/12 и 4/13 и „ Сл. Лист 

општине Шид“ 3/13), Скупштина општине Шид 

на седници одржаноj   27. јуна  2013.године   

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                        

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  “СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР„ ШИД     

 

 1. ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор јавног 

предузећа   „Спортски центар “Шид . 

Надзорни одбор јавног предузећа чији је 

оснивач локална самоуправа  има три члана,стим 

да је један члан из реда запослених. 

 Председника и члана Надзорног одбора 

именује Скупштина општине Шид као оснивач  

јавног предузећа, док се један члан именује из 

реда запослених у јавном предузећу.                                                                                    

 2.Надзорни одбор  се именује у следећем 

саставу:  

 -  Дејан Логарушић, за председника; 

 -  Бранко Секулић, из реда локалне 

самоуправе, за члана; 

 -   за члана, из реда запослених. 

 Чланови Надзорног одбора  именују се на  

период од четири године.  

 3.Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду  за 

рад у надзорном одбору. 
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Висина накнаде  из става 1. овог члана 

утврђује се у следећим износима 35.000,00 динара 

(тридестпетхиљада динара), за председника и 

32.000,00 динара (тридесетдвехиљаде динара), за 

члана, месечно. 

4.Даном  именовања председника и 

чланова надзорног одбора у складу са овим 

законом , престаје са радом управни одбор  јавног 

предузећа, а његовом председнику и члановима 

престаје мандат. 

 5.Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-123 /II-13 

Датум:  27. јуна 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу одредбе члана 45. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“ број: 72/09) члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(«Сл. гласник РС» број: 129/07), а у вези члана   

40.став 1. тачка 10. Статута општине Шид («Сл. 

лист општина Срема» број: 20/08 ,19/10 исправка, 

5/12 и 4/13 и „Службени лист општине 

Шид“3/13),  Скупштина општине Шид  је на 

седници одржаној 27. јуна 2013. године, донела 

следеће 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е                                                        

О  РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ   

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА 

„САВА ШУМАНОВИЋ“ ШИД 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ  Надзорни одбор 

Галерије слика "Сава Шумановић"  Шид  и то : 

 - Анђелка Дудук, председник 

 - Ацо Клисурић, члан 

 - Татјана Бибић-Кнежевић, члан  из реда 

запослених. 

 

II 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни  одбор Галерије 

слика "Сава Шумановић"  Шид,   у следећем 

саставу: 

 - Ластић Душан, за председника , 

 - Бојана Лепињица, за члана 

 - Татјана Бибић-Кнежевић, за члана из 

реда запослених. 

III 

 Надзорни одбор  се именује на период од  

четири године. 

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у «Службеном листу општине Шид“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД 

Број: 011-124 /II-13 

Датум: 27. јуна 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу одредбе члана 32. став1. тачка  

20. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник 

РС» број 129/07), члана 40. став 1. тачка 32. 

Статута општине Шид («Сл. лист општина 

Срема» број 20/08 , 19/10 исправка   5/12, 4/13  и 

«Сл. лист општине Шид“ број: 3/13) а  у вези 

члана 4. став 2. Одлуке о Општинском јавном 

правобранилаштву  («Сл. лист општина Срема» 

број  15/92 и 33/09) Скупштина општине Шид на 

седници одржаноj   27. јуна  2013.године   донела 

је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е                                                        

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВАЗА 2012. ГОДИНУ 

 

I 

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду Општинског јавног 

правобранилаштва  за 2012. годину.  

 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-125/II-13 

Датум:  27. јуна 2013. 

Шид           ПРЕДСЕДНИК 

др Бранислав Мауковић 
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               На основу члана 4. Одлуке о 

расписивању избора за чланове савета месних 

заједница општине Шид („Службени лист 

општине Шид“, бр. 4/13),  Привремено тело 

Месне заједнице Јамена  на својој седници 

одржаној дана 18.06.2013. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЈАМЕНА 

 

I 

             У Комисији за спровођење Избора за 

чланове Савета месне  заједнице Јамена,   (у 

даљем тексту: Комисија), који ће се одржати дана 

21. јула 2013. године,  уместо члана  Стевић Рајо  

именују се Ђукић Драгица. 

 

II 

Именована из претходног става овог решења је у 

обавези да као члан Комисије : 

-води рачуна о законитости спровођења Избора за 

чланове Савета месне заједнице Јамена,  

-одређује бирачка места, 

-одређује бирачке одборе и именује њихове 

чланове, 

-прима и потврђује кандидатуре и утврђује 

јединствену листу кандидата за чланове Савета 

месне заједнице, 

-прописује обрасце и организује техничке 

припреме за  спровођење избора, 

-даје упутства бирачким одборима у погледу 

спровођења поступка избора, 

-утврђује облик и изглед гласачких листића, број 

гласачких листића за бирачка места и записнички 

из предаје бирачким одборима, 

-утврђује и објављује укупне резултате избора, 

-издаје уверење о избору за члана Савета месне 

заједнице, 

-доноси решења, закључке, правила, упутства и 

друге акте, поводом спровођења избора, 

-обавља и друге неопходне послове, а у вези 

спровођења избора за чланове Савета месне 

заједнице. 

 

 

 

 

III 

               Мандат именованог члана Комисије 

престаје спровођењем избора за чланове Савета 

месне заједнице. 

 

IV 

                 Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

општине Шид“ и на огласној табли Месне 

заједнице Јамена. 

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАМЕНА 

ПРИВРЕМЕНО ТЕЛО 

Број:  59/2013-2 

Дана:  18.06.2013. 

Шид 

                ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА 

                                                    Миодраг Старчевић 
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