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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ     

ОПШТИНЕ ШИД 
 

 

На основу члана 32. Закона о 

пољопривредном земљишту (Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2006, 65/2008, 41/2009) и 

члана 15. тачка 21 и члана 40. тачка 7, Статута 

Општине Шид (Службени лист Општине Срема бр. 

20/08, 19/10 исправка и 5/12 и „Службени лист 

општине Шид“ бр. 3/13) и добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управе за пољопривредно 

земљиште број: 461-02-00174/2011-14 од 

20.11.2013. године, Скупштина општине на 

седници одржаној дана 27. децембра 2013 донела 

је: 

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ 

ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ШИД 

К.О.БАТРОВЦИ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком доноси се Програм 

комасације земљишта у Општини Шид 

К.О.Батровци (у даљем тексту: Програм), који је 

саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

Програм комасације земљишта у Општини 

Шид К.О. Батровци, обухвата радове на обнови 

премера грађевинског реона и обнови премера 

ванграђевинског реона у поступку комасације и 

израду елабората ДКП-а (дигитални катастарски 

план) за К.О. Батровци на укупној површини од 

3071 хектара, од чега грађевински реон износи 83 

хектара, а шумско подручје 1735 хектара. 

 

 

 

Члан 3. 

За остваривање Програма предвиђају се 

средства у износу од 13.570.000,00 динара за 

геодетско-техничке радове, премери и предрачун 

осталих радова и активности на обнови премера 

грађевинског реона и комасације на к.о. Батровци 

3.749.000,00 динара, премери и предрачун радова 

на обнови премера грађевинског и шумског 

подручја к.о. Батровци 8.924.000,00 динара, укупна 

предрачунска вредност надзора над извођењем 

геодесто-техничких и инвестиционих радова на 

комасацији 1.124.700.00 динара.  

Укупна предрачунска вредност свих радова 

на обнови грађевинског реона и комасацији 

27.367.700,00 динара. 

Средства се обезбеђују кроз заједничко 

финансирање Општине Шид и Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, које ће бити уређено посебним 

уговором. 

 

Члан 4. 

Радови на комасацији ће се обављати кроз: 

1. Припремне радове у времену од 1-3 месеца 

2. Геодетско-техничке радове I фазе у трајању 

од 4-12 месеци 

3. Геодетско-техничке радове II фазе у 

трајању од 1-12 месеци 

4. Геодетско-техничке радове III фазе у 

трајању од 1-9 месеци 

 

Члан 5. 

Припремни радови обухватају активности 

Општине Шид на доношењу Програма 

комасације, доношењу Одлуке о спровођењу 

комасације, образовању Комисије за 

комасацију, расписивање јавног позива за 
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избор извођача радова и закључење уговора са 

извођачем радова, као и на повезивању свих 

корисника простора и прикупљање свих 

пројеката везаних за намену коришћење 

земљишта (Идејни пројекат каналске мреже, 

просторни план и сл.). 

 

Члан 6. 

Прва фаза комасације обухвата: снимање 

сталних објеката и култура, утврђивање 

фактичког стања, комасациону процену 

земљишта, израду идејног пројекта комасације, 

техничку обраду снимања сталних објеката и 

култура, израду књиге фонда масе и израду 

исказа земљишта. 

 

Члан 7. 

Друга фаза комасације обухвата: 

аналитичку обраду главног пројекта 

комасације, пројекат реализације геодетске 

мреже, излагање фактичког стања, расподелу и 

формирање нових парцела, обележавање 

пројекта комасације, увођење у посед учесника 

комасације и израда скица детаља. 

 

Члан 8. 

Трећа фаза комасације обухвата: 

катастарско класирање, израду ДКП за 

комасационо подручје, парцелисање и 

рачунање површина, изради исказа новог 

стања, израду коначних решења и израду 

списка промена. 

 

Члан 9. 

На основу Програма комасације доносе се 

начела комасације и израђује техничка 

документација (пројекти). 

 

Члан 10. 

Програм садржи следећу структуру: 

1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. Увод 

1.2. Циљ израде програма 

1.3. Разлози за комасацију 

1.4. Разлози за обнову премера 

1.5. Основни подаци за К.О. Батровце из 

катастра непокретности 

1.6. Правни основ и документација за 

израду и доношење програма 

1.7. Пратећа документација 

1.7.1. Докази да извођач радова 

испуњава услове за израду 

програма   комасације 

1.7.2. Геодетска Лиценца првог реда 

 

2. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ШИД И ДРУГИХ  

ДОКУМЕНАТА РЕЛЕВАНТНИ ЗА 

ИЗРАДУ ПРОГРАМА 

2.1. Извод из „Анализе потребе уређења 

пољопривредног земљишта 

      комасацијом на територији АП 

Војводине“. 

2.2. Извод из просторног плана Општине 

Шид 

2.3. Извод из просторног плана подручја 

инфраструктурног коридора 

       Граница Хрватске – Београд 

 

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ 

ПОДРУЧЈА БАТРОВЦИ 

3.1. Оцена стања природних 

карактеристика и ограничења подручја 

3.2. Демографске карактеристике 

3.3. Грађевинско подручје 

3.4. Оцена стања уређености и коришћења 

пољопривредног земљишта 

3.5. Оцена стања шума и шумског 

земљишта и ловног подручја 

3.6. Инфраструктурни системи ( 

саобраћајна, водопривредна 

инфраструктура, електроенергетска, 

гасна и остала инфраструктура) 

3.7. Стање заштите подручја 

 

4. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ 

4.1. Образовање комисије за комасацију 

4.2. Утврђивање фактичког стања 

4.3. Комасациона процена земљишта 

4.4. Геодетски радови на премеру 

комасационог подручја и обнови 

премера грађевинског и шумског 

подручја и државне границе 

К.О.Батровци 

4.5. Утврђивање вишегодишњих засада и 

сталних објеката на комасационом 

подручју 

4.6. Утврђивање и обележавање граница 

водотокова и отворених канала 

система за наводњавање 

4.7. Утврђивање и обележавање граница 

шума 

4.8. Обележавање радних зона у атару 

4.9. Обележавање викенд зоне 
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4.10. Пројектовање и изградња мреже 

пољских путева 

4.11. Груписање пољопривредних 

парцела и поседа 

4.12. Решења о расподели комасационе 

масе 

4.13. Геодетско обележавање нових 

парцела и објеката и увођење у 

            посед учесника комасације 

4.14. Оснивање катастра непокретности 

4.15. Геодетско-технички радови на 

комасацији 

4.16. Садржај главног пројекта 

комасације 

 

5. МОГУЋИ ПРОЈЕКТИ НА ИЗВОЂЕЊУ 

РАДОВА НА ЗАШТИТИ, 

УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА 

КОМАСАЦИЈЕ 

6.1. Учесници у имплементацији програма 

комасације 

6.2. Систематизација радних активности, 

време трајања и њихови носиоци на 

обнови премера грађевинског реона и 

комасацији 

6.3. Предмер и предрачун геодетско-

техничких радова на обнови премера 

грађевинског реона и комасације у 

катастарској Општини Батровци 

6.4. Премер и предрачун осталих радова и 

активности на обнови премера 

грађевинског реона и комасације у 

катастарској Општини Батровци 

6.5. Укупна предрачунска вредност 

надзора над извођењем геодетско-

техничких и инвестиционих радова на 

комасацији 

6.6. Укупна предрачунска вредност свих 

радова на обнови грађевинског реона и 

комасацији 

6.7. Дијаграм активности на реализацији 

геодетско-техничких радова на 

комасацији 

 

7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА 

ПРОГРАМА-ПРЕТХОДНА 

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ 

7.1. Основни подаци о учесницима и 

инвеститорима 

7.2. Оцена програма 

 

8. ПРИЛОЗИ 

8.1. Прилог 1. план намене простора из 

ППОШ за К.О. Батровци 

8.2. Прилог 2. план инфраструктуре из 

ППОШ за К.О. Батровци 

8.3. Прилог 3. грађевинско подручје и 

намена простора насеља Батровци 

8.4. Прилог 4. положај каналске мреже за 

одводњавање на подручју К.О. 

Батровци 

8.5. Прилог 5. пример начела комасације 

8.6. Прилог 6. пример решења о расподели 

комасационе масе 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-197/II-13 

Датум: 27. децембар 2013 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

На основу члана 32. Закона о 

пољопривредном земљишту (Службени гласник 

Републике Србије бр. 62/2006, 65/2008, 41/2009) и 

члана 15. тачка 21 и члана 40. тачка 7, Статута 

Општине Шид (Службени лист Општине Срема бр. 

20/08, 19/10 исправка и 5/12 и „Службени лист 

општине Шид“ бр. 3/13) и добијене сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управе за пољопривредно 

земљиште број: 461-02-00173/2011-14 од 

20.11.2013. године, Скупштина општине на 

седници одржаној дана 27. децембра 2013. године,  

донела је: 

 

О Д Л У К У 

O ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ 

ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ ШИД К.О. 

МОРОВИЋ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком доноси се Програм 

комасације земљишта у Општини Шид К.О. 

Моровић (у даљем тексту: Програм), који је 

саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

Програм комасације земљишта у Општини 

Шид К.О. Моровић, обухвата радове на обнови 
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премера грађевинског реона и обнови премера 

ванграђевинског реона у поступку комасације и 

израду елабората ДКП-а (дигитални катастарски 

план)за К.О. Моровић на укупној површини од 

9250.8486 хектара, од чега грађевински реон 

износи 80.45 хектара, а шумско подручје 6258.6849 

хектара. 

 

Члан 3. 

За остваривање Програма предвиђају се 

средства у износу од 30.603.500,00 динара за 

геодетско-техничке радове на комасацији, премери 

и предрачун радова и активности на обнови 

премера грађевинског и шумског реона и 

комасације на к.о. Моровић  24.445.000,00 динара, 

премери и предрачун осталих радова и активности 

на обнови премера грађевинског реона и 

комасације у к.о. Моровић 5. 651.500,00 динара, 

укупна предрачунска вредност надзора над 

извођењем геодесто-техничких и инвестиционих 

радова на комасацији 2.752,425.00 динара.  

Укупна предрачунска вредност свих радова 

на обнови грађевинског реона и комасацији 

63.452.425,00 динара. 

Средства се обезбеђују кроз заједничко 

финансирање Општине Шид и Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, које ће бити уређено посебним 

уговором. 

 

Члан 4. 

Радови на комасацији ће се обављати кроз: 

5. Припремне радове у времену од 3-5 месеца 

6. Геодетско-техничке радове I фазе у трајању 

од 6-18 месеци 

7. Геодетско-техничке радове II фазе у 

трајању од 3-15 месеци 

8. Геодетско-техничке радове III фазе у 

трајању од 5-18 месеци 

 

Члан 5. 

Припремни радови обухватају активности 

Општине Шид на доношењу Програма 

комасације, доношењу Одлуке о спровођењу 

комасације, образовању Комисије за 

комасацију, расписивање јавног позива за 

избор извођача радова и закључење уговора са 

извођачем радова, као и на повезивању свих 

корисника простора и прикупљање свих 

пројеката везаних за намену коришћење 

земљишта (Идејни пројекат каналске мреже, 

просторни план и сл.). 

 

Члан 6. 

Прва фаза комасације обухвата: снимање 

сталних објеката и култура, утврђивање 

фактичког стања, комасациону процену 

земљишта, израду идејног пројекта комасације, 

техничку обраду снимања сталних објеката и 

култура, израду књиге фонда масе и израду 

исказа земљишта. 

 

Члан 7. 

Друга фаза комасације обухвата: 

аналитичку обраду главног пројекта 

комасације, пројекат реализације геодетске 

мреже, излагање фактичког стања, расподелу и 

формирање нових парцела, обележавање 

пројекта комасације, увођење у посед учесника 

комасације, и израду скица детаља. 

 

Члан 8. 

Трећа фаза комасације обухвата: 

катастарско класирање, израду ДКП за 

комасационо подручје, парцелисање и 

рачунање површина, изради исказа новог 

стања, израду коначних решења и израду 

списка промена. 

 

Члан 9. 

На основу Програма комасације доносе се 

начела комасације и израђује техничка 

документација (пројекти). 

 

Члан 10. 

Програм садржи следећу структуру: 

9. ОПШТИ ДЕО 

9.1. Увод 

9.2. Циљ израде програма 

9.3. Разлози за комасацију 

9.4. Разлози за обнову премера 

9.5. Основни подаци за К.О. Моровић из 

катастра непокретности 

9.6. Правни основ и документација за 

израду и доношење програма 

9.7. Пратећа документација 

9.7.1. Докази да извођач радова 

испуњава услове за израду 

програма   комасације 

9.7.2. Геодетска Лиценца првог реда 

 



 
 
Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                    петак 27. децембар 2013. 

 

5 

 

10. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ШИД И ДРУГИХ  

ДОКУМЕНАТА РЕЛЕВАНТНИ ЗА 

ИЗРАДУ ПРОГРАМА 

2.1. Извод из „Анализе потребе уређења 

пољопривредног земљишта 

      комасацијом на територији АП 

Војводине“. 

2.2. Извод из просторног плана Општине 

Шид 

 

11. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ 

ПОДРУЧЈА МОРОВИЋ 

11.1. Оцена стања природних 

карактеристика и ограничења подручја 

11.2. Демографске карактеристике 

11.3. Грађевинско подручје 

11.4. Оцена стања уређености и 

коришћења пољопривредног 

земљишта 

11.5. Оцена стања шума и шумског 

земљишта и ловног подручја 

11.6. Инфраструктурни системи ( 

саобраћајна, водопривредна 

инфраструктура, електроенергетска, 

гасна и остала инфраструктура) 

11.7. Стање заштите подручја 

 

12. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ 

12.1. Образовање комисије за комасацију 

12.2. Утврђивање фактичког стања 

12.3. Комасациона процена земљишта 

12.4. Геодетски радови на премеру 

комасационог подручја и обнови 

премера грађевинског и шумског 

подручја и државне границе 

К.О.Моровић 

12.5. Утврђивање вишегодишњих засада 

и сталних објеката на комасационом 

подручју 

12.6. Утврђивање и обележавање граница 

водотокова и отворених канала 

система за наводњавање 

12.7. Утврђивање и обележавање граница 

шума и ваншумског зеленила 

12.8. Обележавање радних зона у атару 

12.9. Обележавање викенд зоне 

12.10. Пројектовање и изградња мреже 

пољских путева 

12.11. Груписање пољопривредних 

парцела и поседа 

12.12. Решења о расподели комасационе 

масе 

12.13. Геодетско обележавање нових 

парцела и објеката и увођење у 

            посед учесника комасације 

12.14. Оснивање катастра непокретности 

12.15. Геодетско-технички радови на 

комасацији 

12.16. Садржај главног пројекта 

комасације. 

 

13. МОГУЋИ ПРОЈЕКТИ НА ИЗВОЂЕЊУ 

РАДОВА НА ЗАШТИТИ, 

УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

14. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА 

КОМАСАЦИЈЕ 

14.1. Учесници у имплементацији 

програма комасације 

14.2. Систематизација радних 

активности, време трајања и њихови 

носиоци на обнови премера 

грађевинског реона и комасацији 

14.3. Предмер и предрачун геодетско-

техничких радова на обнови премера 

грађевинског реона и комасације у 

катастарској Општини Моровић 

14.4. Премер и предрачун осталих радова 

и активности на обнови премера 

грађевинског реона и комасације у 

катастарској Општини Моровић 

14.5. Укупна предрачунска вредност 

надзора над извођењем геодетско-

техничких и инвестиционих радова на 

комасацији 

14.6. Укупна предрачунска вредност свих 

радова на обнови грађевинског реона и 

комасацији 

14.7. Дијаграм активности на 

реализацији геодетско-техничких 

радова на комасацији 

 

15. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА 

ПРОГРАМА-ПРЕТХОДНА 

СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ 

15.1. Основни подаци о учесницима и 

инвеститорима 

15.2. Оцена програма 

 

16. ПРИЛОЗИ 

16.1. Прилог 1. план намене простора из 

ППОШ за К.О. Моровић 

16.2. Прилог 2. план инфраструктуре из 

ППОШ за К.О. Моровић 

16.3. Прилог 3. грађевинско подручје и 

намена простора насеља Моровић 
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16.4. Прилог 4. положај каналске мреже 

за одводњавање на подручју К.О. 

Моровић 

16.5. Прилог 5. пример начела 

комасације 

16.6. Прилог 6. пример решења о 

расподели комасационе масе 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-196/II-13 

Датум: 27. децембра 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

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

о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број: 

129/07),  и члана 40. став 1. тачка 7. Статута 

општине Шид (“Сл. лист општина Срема”, број: 

20/08,19/10-исправка, 5/12 и  „Сл. лист општине 

Шид“ бр. 3/13) а у вези члана 39. став 4. Закона о 

правима пацијената („Сл. гласник РС“ 

број:45/13),Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 27. децембра 2013. године донела је, 

 

О Д Л У К У 

О САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПАЦИЈЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ШИД  

 

Члан 1. 

Овом  Oдлуком уређују се организовање, 

финансирање и услови рада саветника за заштиту 

права пацијената (у даљем тексту: саветник 

пацијената), а у складу са потребама пацијената и 

капацитетима здравствене службе на територији 

општине Шид. 

 

Члан 2. 

 Саветник пацијената обавља послове 

заштите права пацијената по поднетим 

приговорима, и пружа потребне информације и 

савете у вези са правима пацијената. 

 

 

Члан 3. 

 Послове саветника пацијената обавља 

дипломирани правник са положеним стручним 

испитом за рад у органима државне управе, са 

најмање три године радног искуства у струци и 

познавањем прописа у области здравства.  

 

Члан 4. 

 Саветник пацијената има службену 

легитимацију којом се идентификује приликом 

доласка у здравствену установу, приватну праксу 

односно друго правно лице које обавља  одређене 

послове из здравствене делатности. 

 Образац и садржину службене 

легитимације, прописује министар надлежан за 

послове здравља. 

 

Члан 5. 

 Канцеларијски простор за саветника 

пацијената  обезбедиће Општина Шид. 

Здравствена установе, приватна пракса, 

односно друго правно лице из члана 4. став 1. ове 

Одлуке, дужни су да на видном месту истакну име 

и презиме и радно време саветника пацијената, као 

и адресу и број телефона, на које се пацијент може 

обратити ради заштите својих права. 

 У циљу ефикаснијег рада саветника, 

пацијената, Здравствена установа, приватна пракса 

и друго правно лице које обавља одређене послове 

здравствене делатности, дужни су да саветнику 

пацијената омогући увид у медицинску 

документацију пацијента која је у вези са наводима 

изнетим у приговору. 

 

Члан 6. 

 Пацијент, односно његов законски 

заступник, може поднети приговор саветнику 

пацијената, писмено или усмено на записник. 

  Саветник пацијената одмах по поднетом 

приговору, а најкасније у року од пет радних дана 

од дана његовог подношења, утврђује све битне 

околности и чињенице у вези са наводима изнетим 

у приговору. 

 

Члан 7. 

 У поступку по приговору, Здравствена 

установа, приватна пракса и друго правно лице из 

члана 4 став 1. ове Одлуке, обевезни су да без 

одлагања, а најкасније у року од пет радних дана, 
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достави саветнику пацијената све тражене 

информације, податке и мишљења. 

 Након утврђивања свих релевантних 

чињеница и околности, саветник пацијената 

сачињава извештај, који одмах, а најкасније у року 

од три радна дана, доставља подносиоцу 

приговора, руководиоцу организационе јединице и 

директору здравствене установе, односно оснивачу 

приватне праксе. 

 Директор здравствене установе, односно 

оснивач приватне праксе, дужан је да у року од пет 

радних дана, од добијања извештаја саветника 

пацијената, достави саветнику пацијената 

обавештење о поступању и предузетим мерама у 

вези са приговором. 

 

Члан 8. 

 Подносилац приговора, који је 

назадовољан извештајем саветника пацијената, 

може се обратити Савету за здравље, здравственој 

инспекцији односно надлежном органу 

организације здравственог осигурања код које је 

пацијент здравствено осигуран. 

 

Члан 9. 

Начин поступања по приговору, обрасце и 

садржај записника и извештаја саветника 

пацијената  прописује Министар надлежан за 

послове здравља. 

 

Члан 10. 

Саветник пацијената доставља месечни 

извештај о поднетим приговорима директору 

здравствене установе, ради његовог информисања 

и предузимања одређених мера у оквиру његове 

надлежности. 

Саветник пацијената такође доставља 

тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај 

Савету за здравље. 

 

Члан 11.  

 Новчаном казном од 20.000,00 ди 50.000,00 

динара, казниће се за прекршај саветник 

пацијената, ако не доставља месечни извештај 

директору здравствене установе, односо 

тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај 

Савету за здравље. 

 

 

  

Члан 12. 

 Рад саветника пацијената, финансираће се 

из буџета општине Шид. 

 

Члан 13. 

 Надзор над радом саветника пацијената, 

обављаће Савет за здравље општине Шид  и 

Министарство надлежно за послове здравља. 

 

Члан 14. 

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сл. листу општине Шид“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-195/II-13 

Дана:   27. децембра. 2013. године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

На основу члана 32. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

број:129/07), члана 22. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 62/06) и члана 40. став 1. тачка 8. Статута 

општине Шид („Сл. листа општина Срема“ број 

20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист општине 

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

седници одржаној 27. децембра 2013. године 

утврдила је  

 

   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА  НА 

ПОДРУЧЈУ  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ ШИД 

ЗА ПЕРИОД ОД 5 (ПЕТ) ГОДИНА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уводи се  самодопринос на 

подручју Месне заједнице Шид за период од 5 

(пет) година. 

 

Члан 2.  

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште 

на подручју Месне заједнице Шид. 

Одлуку доносе и грађани који немају 

изборно право и пребивалиште на подручју Месне 

заједнице Шид, ако на том подручју имају 

непокретну имовину, а средствима се побољшавају 

услови  коришћења те имовине.  
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Одлуку  доносе грађани изјашњавањем на 

референдуму о Предлогу Одлуке о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице Шид 

за период од 5 (пет) година. 

  

Члан 3.  

 Средства прикупљена од самодоприноса 

користиће се за задовољење заједничких потреба 

грађана на подручју Месне заједнице Шид према 

Програму за увођење самодоприноса и то за 

следеће намене:         

 - реконструкцију и изградња пешачких 

стаза,  

- атмосферске канализације, 

            - завршетак изградње фекалне канализације 

са кућним прикључцима, 

- финансирање дела услуга сахрањивања, 

            -  финансијска помоћ сваком новорођеном 

детету, 

- одржавање комуналне хигијене јавних и 

парковских површина, чији је корисник 

Месна заједница и финансирање дела 

трошкова електричне енергије за јавну 

расвету, 

- кошење и одржавање јавних површина 

код старачких домаћинстава и инвалидних 

лица, по одлукама Савета, 

- комунално одржавање простора око 

објекта Дома пензионера и делимично 

финансирање програмских активности 

истих, по одлукама Савета, 

            -  уређење инфраструктуре паркова и 

хортикултурно уређење јавних површина,  

- одржавање  отворених канала и 

зацевљених пропуста на постојећој 

атмосферској канализацији, 

 - уређење атарских путева у К.О. Шид, 

 - дезинфекција, дератизација и 

дезинсекција јавних површина, 

 - финансирање израде идејних и главних 

пројеката са техничком контролом, 

            - суфинансирање изградње и одржавања 

дечијих игралишта по одлукама Савета, 

- стварање предуслова за рад младих и 

сервисирање њихових програмских активности, по 

одлукама Савета, 

- суфинансирање спортских, књижевних 

клубова, културно уметничких друштава, 

удружења грађана по одлукама Савета, 

- финансијска помоћ породицама страдалих 

од елементарних непогода, по одлукама Савета, 

- финансијска помоћ социјално угроженим 

грађанима, помоћ у раду Народне кухиње и 

финансијска помоћ у случају тешких и ретких 

болест, по одлукама Савета, 

- финансијска помоћ школским и 

предшколским установама, 

- делимично финансирање верских 

заједница и објеката, по одлукама Савета, 

- суфинансирање културних и спортских 

манифестација у Месној заједници Шид по 

одлукама савета,  

- финансирање трошкова увођења 

самодоприноса, рад органа и службе Месне 

заједнице Шид на реализацији програма Месне 

заједнице Шид. 

 

Члан 4. 

 Обвезници самодоприноса су грађани који 

имају пребивалиште и изборно право на подручју 

Месне заједнице  Шид и грађани који имају на том 

подручју непокретну имовину, а средствима се 

побољшавају услови коришћења те имовине.  

 

Члан 5.  

 Основицу самодоприноса чине зараде 

(плате) запослених, приходи од пољопривреде и 

шумарства према површини пољопривредног 

земљишта, приходи од самосталне делатности, на 

које се плаћа порез на доходак грађана у складу са 

законом којим се уређује порез на доходак грађана 

и вредност непокретне имовине у складу са 

законом који уређује порез на имовину. 

 

Члан 6.  

 Самодопринос се уводи у новцу.  

 Самодопринос се уводи у укупном износу 

од 224.301.374,00 динара 

(двестотинедвадесетчетиримилионатирстотинеједн

ухиљадутристотинеседамдестчетиридинара).  

 

Члан 7.  

 Самодопринос обвезници плаћају и то : 

-  3,0%, на основицу коју чине 

зараде ( плате) запослених   

- 3,0% на приход од обављања 

самосталне делатности на које се 

плаћа порез на доходак грађана у 

складу са Законом који уређује 
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порез на доходак грађана у смислу 

члана 26.Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл. гл. РС“, 

бр. 62/06)      

- 0,02% на основицу коју чине 

вредност непокретне имовине  на 

коју се плаћа порез на имовину, у 

складу са  законом који уређује 

порез на имовину, односно од 

прихода остварених од те имовине, 

за грађане који немају 

пребивалиште на подручју Месне 

заједнице Шид а поседују 

непокретну имовину на њеном 

подручју  

- на приход од пољопривредне 

делатности и то по хектару 30 

килограма пшенице на годишњем 

нивоу по цени са берзе на дан 01.08. 

из претходне године за  текућу   

годину у  динарској противредности 

(у складу са чланом 25. Закона о 

финансирању локалне самоуправе). 

 

Члан 8.  

 Начин утврђивања самодоприноса, 

обрачун, застарелост, наплата, рокови за плаћање, 

обрачун камата и начин враћања средстава вршиће 

се сходно одредбама Закона којим се утврђује 

порески поступак и пореска администрација. 

Неутрошена средства из претходне године, 

преносе се у наредну годину и утрошиће се према 

плану и програму Месне заједнице за текућу 

годину.  

 

Члан 9. 

Средства самодоприноса воде се на 

прописаном рачуну код Управе за трезор. 

 

Члан 10. 

 Средства самодоприноса користе се у 

складу са Програмом самодоприноса који је 

саставни део ове Одлуке и Годишњим планом 

реализације самодоприноса Месне заједнице  Шид. 

 

Члан 11.  

Савет Месне заједнице Шид  прати 

реализацију самодоприноса. 

 Председник Савета месне заједнице је 

наредбодавац за пренос и утрошак средстава, а у 

одсуству председника, лице које Савет овласти.  

 

Члан 12.  

 Савет Месне заједнице  Шид обавља 

следеће послове: 

1. с

тара се о реализацији Програма 

самодоприноса,  

2. о

длучује о удруживању средстава са 

другим инвеститорима ради 

реализације програма 

3. д

оноси Програм рада и финансијски 

план 

4. п

односи Скупштини општине 

извештај о реализацији 

самодоприноса  

5. о

бавља и друге послове везане за 

реализацију и контролу трошења 

средстава остварених из 

самодоприноса.  

 

Члан 13. 

 О висини и начину враћања средстава која 

се остваре изнад износа који је овом Одлуком 

одређен одлучује Савет месне заједнице према 

одредбама Закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација. 

 

Члан 14.  

 Надзор грађана о наменском коришћењу 

средстава самодоприноса врши се путем Надзорног 

одбора.  

 Надзорни одбор има председника и два 

члана које именује Савет месне заједнице и то из 

редова грађана са територије месне заједнице који 

нису чланови Савета месне заједнице.  

 Надзорни одбор врши контролу наплате и 

трошења средстава самодоприноса у складу са 

Законом, овом Одлуком и документацијом, о чему 

подноси годишњи извештај Савету месне 

заједнице.  

 

Члан 15.  

 Саставни део ове Одлуке чини Програм 

самодоприноса за насељено место Шид за период 

од 5 (пет) година. 
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Члан 16.  

 Одлука о увођењу самодоприноса сматра се 

донетом када се за њу изјасни већина од укупног 

броја грађана из члана 2. ове Одлуке.  

 Комисија за спровођење референдума 

подноси извештај о спроведеном референдуму 

Скупштини општине Шид.  

 

Члан 17.  

 Одлука о увођењу самодопирноса на 

подручју Месне заједнице Шид за период од 5 

(пет) година ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“, 

а примењиваће се од 01. марта 2014. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-183/II-13  

Дана: 27. децембра 2013 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

На основу члана 10. став 2. Закона о 

референдуму и народној иницијативи (,,Службени 

гласник РС“ број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

РС“ број 129/2007) и члана 40. тачка 8. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ 

број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и «Сл. лист 

општине Шид» број: 3/13), Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној дана 27. децембра  

2013. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДИЦЕ ШИД РАДИ 

ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ ШИД ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ 

ГОДИНА 

 

I 

 РАСПИСУЈЕ СЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА 

ПОДРУЧЈЕ Месне заједнице Шид, ради 

изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о 

увођењу самодоприноса на подручју Месне 

заједнице Шид за период  од пет година. 

  

II 

 На референдуму грађани ће се изјаснити о 

следећем питању: 

 ,, Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице Шид 

за период  од пет година.“ 

 

III 

 На гласачком листићу грађани ће се 

изјашњавати заокруживањем речи: ,,за“ или 

,,против“. 

 

IV 

 Референдум ће се одржати у периоду од 

08.фебруара 2014. године до 27.фебруара 2014. 

године сваким даном у времену од 08.00 часова до 

20.00 часова. 

 

V 

 Органи за спровођење референдума су: 

Комисија за спровођење референдума (у даљем 

тексту: Комисија) и гласачки одбор. 

 Комисију образује Скупштина општине 

посебним решењем. 

 Задатак Комисије је да обавља следеће 

послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 

референдума 

 - обавља техничке припреме за спровођење 

референдума 

 - одређује и сачињава гласачке листиће 

 - одређује гласачка места и именује чланове 

гласачких одбора за спровођење гласања 

 - утврђује и проглашава резултате гласања 

или ако се за то стекну услови поништава 

резултате гласања 

- подноси Скупштини општине извештај о 

спроведеном референдуму 

 - врши и друге послове одређене законом, 

Статутом општине и одлукама који се односе на 

увођење самодоприноса 

Гласачки одбор руководи гласањем на 

гласачком месту, 

обезбеђује правилност и тајност гласања и утврђује 

резултате гласања на гласачком месту, у складу са 

упутствима Комисије. 

 

VI 

 Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-184/II-13 

Дана: 27. децембра 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 
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 На основу члана 13. Закона о референдуму 

и народној иницијативи (,,Службени гласник РС“ 

број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи члана  (,,Службени гласник 

РС“ број 129/07), члана 40. тачка 32. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ 

број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист 

општине Шид“ 3/13) и члана 3. Одлуке о поступку 

и начину изјашњавања грађана месних заједница 

општине Шид о увођењу самодоприноса 

(,,Службени лист општина Срема“ број 21/03, 11/05 

25/09), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 27. децембра 2013. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ ШИД 

 

I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 

референдума, ради изјашњавања грађана о 

Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на 

подручју Месне заједнице Шид за период од 5 

година. 

 

II 

 У Комисију се именују : 

 1. Дабић Миленко, за председника 

 2. Нонковић Бранислав, за члана 

 3. Цупер Славко, за члана.  

 

Задатак Комисије је да обавља следеће 

послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 

референдума 

 - обавља техничке припреме за спровођење 

референдума 

 - одређује и сачињава гласачке листиће 

 - одређује гласачка места и именује чланове 

гласачких одбора за спровођење гласања 

 - утврђује и проглашава резултате гласања 

или ако се за то стекну услови поништава 

резултате гласања 

- подноси Скупштини општине извештај о 

спроведеном референдуму 

 - врши и друге послове одређене законом, 

Статутом општине и одлукама који се односе на 

увођење самодоприноса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 
 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-185/II-13 

Дана: 27. децембра 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

На основу члана 32. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

број:129/07), члана 22. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 62/06) и члана 40. став 1. тачка 8. Статута 

општине Шид („Сл. листа општина Срема“ број 

20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист општине 

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

седници одржаној  27. децембра 2013. године 

утврдила је  

 

   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА  НА 

ПОДРУЧЈУ  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ БИНГУЛА 

ЗА ПЕРИОД ОД 5 (ПЕТ) ГОДИНА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уводи се  самодопринос на 

подручју Месне заједнице Бингула за период од 5 

(пет) година. 

 

Члан 2.  

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште 

на подручју Месне заједнице Бингула. 

Одлуку доносе и грађани који немају 

изборно право и пребивалиште на подручју Месне 

заједнице Бингула, ако на том подручју имају 

непокретну имовину, а средствима се побољшавају 

услови  коришћења те имовине.  

Одлуку  доносе грађани изјашњавањем на 

референдуму о Предлогу Одлуке о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице 

Бингула за период од 5 (пет) година. 

  

Члан 3.  

 Средства прикупљена од самодоприноса 

користиће се за задовољење заједничких потреба 
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грађана на подручју Месне заједнице Бингула 

према Програму за увођење самодоприноса и то за 

следеће намене:         

 - реконструкцију, одржавање и поправку 

путева кроз улице,  

- изградњу, поправку  и одржавање  

пешачких стаза, 

            - изградњу цевастих пропуста, 

- комунално уређење и опремање насеља, 

            -  одржавање јавне расвете, 

            - уређење и озелењавање јавних површина, 

- одржавање и уређење  гробља, 

- одржавање депоније смећа и сточног 

гробља, 

            -  изградња, реконструкција и одржавање 

одводних канала кроз улице,  

            - реконструкцију и одржавање  обе зграде 

месне заједнице и набавку неопходне опреме, 

 - одржавање пољских путева (ленија) у 

атару и изградњу ћуприја, 

 - дотације основној школи, црквама, 

спортским и другим организацијама, 

 - разне интервентне случајеве (елементарне 

непогодне и слично), 

            - финансирање рада месне заједнице 

(материјални и други трошкови), 

- ограђивање малог и великог игралишта, 

- помоћ социјално угроженим мештанима, 

- замена столарије на самој згради Месне 

заједнице, 

- увођење трофазне струје и грејања. 

 

Члан 4. 

 Обвезници самодоприноса су грађани који 

имају пребивалиште и изборно право на подручју 

Месне заједнице  Бингула и грађани који имају на 

том подручју непокретну имовину, а средствима се 

побољшавају услови коришћења те имовине.  

 

Члан 5.  

 Основицу самодоприноса чине зараде 

(плате) запослених, приходи од пољопривреде и 

шумарства према површини пољопривредног 

земљишта, приходи од самосталне делатности, на 

које се плаћа порез на доходак грађана у складу са 

законом којим се уређује порез на доходак грађана 

и вредност непокретне имовине у складу са 

законом који уређује порез на имовину. 

 

 

Члан 6.  

 Самодопринос се уводи у новцу.  

 Самодопринос се уводи у укупном износу 

од 8.222.494,84 динара 

(осаммилионадвестотинедвадесетдвехиљадечетири

стотинедеведестчетиридинараиосамдесетчетипаре.

).  

 

Члан 7.  

 Самодопринос обвезници плаћају и то : 

-  3,0%, на основицу коју чине 

зараде ( плате) запослених   

- 3,0% на приход од обављања 

самосталне делатности на које се 

плаћа порез на доходак грађана у 

складу са Законом који уређује 

порез на доходак грађана у смислу 

члана 26.Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл. гл. РС“, 

бр. 62/06)      

- 0,02% на основицу коју чине 

вредност непокретне имовине  на 

коју се плаћа порез на имовину, у 

складу са  законом који уређује 

порез на имовину, односно од 

прихода остварених од те имовине, 

за грађане који немају 

пребивалиште на подручју Месне 

заједнице Бингула а поседују 

непокретну имовину на њеном 

подручју  

- на приход од пољопривредне 

делатности и то по хектару 30 

килограма пшенице на годишњем 

нивоу по цени са берзе на дан 01.08. 

из претходне године за  текућу   

годину у  динарској противредности 

(у складу са чланом 25. Закона о 

финансирању локалне самоуправе). 

 

Члан 8.  

 Начин утврђивања самодоприноса, 

обрачун, застарелост, наплата, рокови за плаћање, 

обрачун камата и начин враћања средстава вршиће 

се сходно одредбама Закона којим се утврђује 

порески поступак и пореска администрација. 

Неутрошена средства из претходне године, 

преносе се у наредну годину и утрошиће се према 

плану и програму месне заједнице за текућу 

годину.  
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Члан 9. 

Средства самодоприноса воде се на 

прописаном рачуну код Управе за трезор. 

 

Члан 10. 

 Средства самодоприноса користе се у 

складу са Програмом самодоприноса који је 

саставни део ове Одлуке и Годишњим планом 

реализације самодоприноса Месне заједнице  

Бингула. 

 

Члан 11.  

Савет Месне заједнице Бингула  прати 

реализацију самодоприноса. 

 Председник Савета месне заједнице је 

наредбодавац за пренос и утрошак средстава, а у 

одсуству председника, лице које Савет овласти.  

 

Члан 12.  

 Савет Месне заједнице  Бингула обавља 

следеће послове: 

1. стара се о реализацији Програма 

самодоприноса,  

2. одлучује о удруживању средстава са 

другим инвеститорима ради реализације 

програма,  

3. доноси  Програм рада и финансијски план,  

4. подноси Скупштини општине извештај о 

реализацији самодоприноса , 

5. обавља и друге послове везане за 

реализацију и контролу трошења средстава 

остварених из самодоприноса.  

 

Члан 13. 

 О висини и начину враћања средстава која 

се остваре изнад износа који је овом Одлуком 

одређен одлучује Савет месне заједнице према 

одредбама Закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација. 

 

Члан 14.  

 Надзор грађана о наменском коришћењу 

средстава самодоприноса врши се путем Надзорног 

одбора.  

 Надзорни одбор има председника и два 

члана које именује Савет месне заједнице и то из 

редова грађана са територије месне заједнице који 

нису чланови Савета месне заједнице.  

 Надзорни одбор врши контролу наплате и 

трошења средстава самодоприноса у складу са 

Законом, овом Одлуком и документацијом, о чему 

подноси годишњи извештај Савету месне 

заједнице.  

 

Члан 15.  

 Саставни део ове Одлуке чини Програм 

самодоприноса за насељено место  Бингула за 

период од 5 (пет) година. 

 

Члан 16.  

 Одлука о увођењу самодоприноса сматра се 

донетом када се за њу изјасни већина од укупног 

броја грађана из члана 2. ове Одлуке.  

 Комисија за спровођење референдума 

подноси извештај о спроведеном референдуму 

Скупштини општине Шид.  

 

Члан 17.  

 Одлука о увођењу самодопирноса на 

подручју Месне заједнице Бингула за период од 5 

(пет) година ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“, 

а примењиваће се од  01. марта 2014. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-186/II-13  

Дана: 27. децембра 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

На основу члана 10. став 2. Закона о 

референдуму и народној иницијативи (,,Службени 

гласник РС“ број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

РС“ број 129/2007) и члана 40. тачка 8. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ 

број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и «Сл. лист 

општине Шид» број: 3/13), Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној дана 27. децембра  

2013. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДИЦЕ БИНГУЛА 

РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ БИНГУЛА ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ 

ГОДИНА 
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I 

 РАСПИСУЈЕ СЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА 

ПОДРУЧЈЕ Месне заједнице Бингула, ради 

изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о 

увођењу самодоприноса на подручју Месне 

заједнице Бингула за период  од пет година. 

  

II 

 На референдуму грађани ће се изјаснити о 

следећем питању: 

 ,, Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице 

Бингула за период  од пет година.“ 

 

III 

 На гласачком листићу грађани ће се 

изјашњавати заокруживањем речи: ,,за“ или 

,,против“. 

 

IV 

 Референдум ће се одржати у  петак, 

14.02.2014. године , у времену од 08,00 часова до 

20,00 часова, у субота, 15.02.2014. године у 

времену од 08,00 часова до 20,00 часова и у 

недеља, 16.02.2014. године у времену од 08,00 

часова до 20,00 часова. 

 

 Органи за спровођење референдума су: 

Комисија за спровођење референдума (у даљем 

тексту: Комисија) и гласачки одбор. 

 Комисију образује Скупштина општине 

посебним решењем. 

 Задатак Комисије је да обавља следеће 

послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 

референдума 

 - обавља техничке припреме за спровођење 

референдума 

 - одређује и сачињава гласачке листиће 

 - одређује гласачка места и именује чланове 

гласачких одбора за спровођење гласања 

 - утврђује и проглашава резултате гласања 

или ако се за то стекну услови поништава 

резултате гласања 

- подноси Скупштини општине извештај о 

спроведеном референдуму 

 - врши и друге послове одређене законом, 

Статутом општине и одлукама који се односе на 

увођење самодоприноса 

Гласачки одбор руководи гласањем на 

гласачком месту, 

обезбеђује правилност и тајност гласања и утврђује 

резултате гласања на гласачком месту, у складу са 

упутствима Комисије. 

 

 

 

 

VI 

 Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-187/II-13 

Дана: 27. децембра 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу члана 13. Закона о референдуму 

и народној иницијативи (,,Службени гласник РС“ 

број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи члана  (,,Службени гласник 

РС“ број 129/07), члана 40. тачка 32. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ 

број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист 

општине Шид“ 3/13) и члана 3. Одлуке о поступку 

и начину изјашњавања грађана месних заједница 

општине Шид о увођењу самодоприноса 

(,,Службени лист општина Срема“ број 21/03, 11/05 

25/09), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 27. децембра 2013. године , донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ БИНГУЛА 

 

I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 

референдума, ради изјашњавања грађана о 

Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на 

подручју Месне заједнице Бингула за период од 5 

година. 

 

II 

 У Комисију се именују : 

 1.  Марко Крамар, за председника 

 2. Мишо Галађик, за члана 

 3. Лазар Милошевић, за члана.  

 

Задатак Комисије је да обавља следеће 

послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 

референдума 

 - обавља техничке припреме за спровођење 

референдума 

 - одређује и сачињава гласачке листиће 

 - одређује гласачка места и именује чланове 

гласачких одбора за спровођење гласања 

 - утврђује и проглашава резултате гласања 

или ако се за то стекну услови поништава 

резултате гласања 
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- подноси Скупштини општине извештај о 

спроведеном референдуму 

 - врши и друге послове одређене законом, 

Статутом општине и одлукама који се односе на 

увођење самодоприноса. 

 

III 
 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-188/II-13 

Дана: 27. децембра 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

      

    

На основу члана 32. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

број:129/07), члана 22. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ број 62/06) и члана 40. став 1. тачка 8. Статута 

општине Шид („Сл. листа општина Срема“ број 

20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист општине 

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

седници одржаној  27. децембра 2013. године 

утврдила је  

 

П Р Е Д Л О Г    О Д Л У К Е 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА  НА 

ПОДРУЧЈУ  МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ МОРОВИЋ 

ЗА ПЕРИОД ОД 5 (ПЕТ) ГОДИНА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уводи се  самодопринос на 

подручју Месне заједнице Моровић за период од 5 

(пет) година. 

 

Члан 2. 

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и пребивалиште 

на подручју Месне заједнице Моровић. 

Одлуку доносе и грађани који немају 

изборно право и пребивалиште на подручју Месне 

заједнице Моровић, ако на том подручју имају 

непокретну имовину, а средствима се побољшавају 

услови  коришћења те имовине.  

Одлуку  доносе грађани изјашњавањем на 

референдуму о Предлогу Одлуке о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице 

Моровић за период од 5 (пет) година. 

  

Члан 3. 

 Средства прикупљена од самодоприноса 

користиће се за задовољење заједничких потреба 

грађана на подручју Месне заједнице Моровић 

према Програму за увођење самодоприноса и то за 

следеће намене:         

 - реконструкцију , одржавање и поправку 

путева кроз улице,  

- изградњу, поправку  и одржавање  

пешачких стаза, 

            - изградњу цевастих пропуста, 

- комунално уређење и опремање насеља, 

            -  одржавање јавне расвете, 

            - уређење и озелењавање јавних површина-

центра села, 

- одржавање и уређење  гробља, 

- одржавање депоније смећа и сточног 

гробља, 

            -  изградња, реконструкција и одржавање 

одводних канала кроз улице,  

            - реконструкцију и одржавање зграде месне 

заједнице и набавку неопходне опреме, 

 - одржавање пољских путева (ленија) у 

атару и изградњу цевастих пропуста (ћуприја), 

 - дотације основној школи, црквама, 

спортским и другим организацијама, 

 - разне интервентне случајеве (елементарне 

непогодне и слично), 

            - финансирање рада месне заједнице 

(материјални и други трошкови), 

- помоћ социјално угроженим мештанима, 

- фарбање мостова. 

 

Члан 4. 

 Обвезници самодоприноса су грађани који 

имају пребивалиште и изборно право на подручју 

Месне заједнице  Моровић и грађани који имају на 

том подручју непокретну имовину, а средствима се 

побољшавају услови коришћења те имовине.  

 

Члан 5.  

 Основицу самодоприноса чине зараде 

(плате) запослених, приходи од пољопривреде и 

шумарства према површини пољопривредног 

земљишта, приходи од самосталне делатности, на 

које се плаћа порез на доходак грађана у складу са 

законом којим се уређује порез на доходак грађана 
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и вредност непокретне имовине у складу са 

законом који уређује порез на имовину. 

 

Члан 6.  

 Самодопринос се уводи у новцу.  

 Самодопринос се уводи у укупном износу 

од 14.312.229,12 динара 

(четрнаестмилионатристотинедванаестхиљададвес

тотинедвадесетдеветдинарадванаестпара).  

 

Члан 7.  

 Самодопринос обвезници плаћају и то : 

-  2,5%, на основицу коју чине 

зараде ( плате) запослених   

- 2,5% на приход од обављања 

самосталне делатности на које се 

плаћа порез на доходак грађана у 

складу са законом који уређује 

порез на доходак грађана у смислу 

члана 26.Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл. гл. РС“, 

бр. 62/06)      

- 0,02% на основицу коју чине 

вредност непокретне имовине  на 

коју се плаћа порез на имовину, у 

складу са  законом који уређује 

порез на имовину, односно од 

прихода остварених од те имовине, 

за грађане који немају 

пребивалиште на подручју Месне 

заједнице Моровић а поседују 

непокретну имовину на њеном 

подручју  

- на приход од пољопривредне 

делатности и то по хектару 30 

килограма пшенице на годишњем 

нивоу по цени са берзе на дан 01.08. 

из претходне године за  текућу   

годину у  динарској противредности 

(у складу са чланом 25. Закона о 

финансирању локалне самоуправе). 

 

Члан 8.  

 Начин утврђивања самодоприноса, 

обрачун, застарелост, наплата, рокови за плаћање, 

обрачун камата и начин враћања средстава вршиће 

се сходно одредбама Закона којим се утврђује 

порески поступак и пореска администрација. 

Неутрошена средства из претходне године, 

преносе се у наредну годину и утрошиће се према 

плану и програму месне заједнице за текућу 

годину.  

 

Члан 9. 

Средства самодоприноса воде се на 

прописаном рачуну код Управе за трезор. 

 

Члан 10. 

 Средства самодоприноса користе се у 

складу са Програмом самодоприноса који је 

саставни део ове Одлуке и Годишњим планом 

реализације самодоприноса Месне заједнице  

Моровић. 

 

Члан 11.  

Савет Месне заједнице Моровић  прати 

реализацију самодоприноса. 

 Председник Савета месне заједнице је 

наредбодавац за пренос и утрошак средстава, а у 

одсуству председника, лице које Савет овласти.  

 

Члан 12.  

 Савет Месне заједнице  Моровић обавља 

следеће послове:  

1. стара се о реализацији Програма 

самодоприноса,  

2. одлучује о удруживању средстава са 

другим инвеститорима ради реализације 

програма 

3. доноси Програм рада и финансијски планп 

4. односи Скупштини општине извештај о 

реализацији самодоприноса  

5. обавља и друге послове везане за 

реализацију и контролу трошења средстава 

остварених из самодоприноса.  

 

Члан 13. 

 О висини и начину враћања средстава која 

се остваре изнад износа који је овом Одлуком 

одређен одлучује Савет месне заједнице према 

одредбама закона којим се уређује порески 

поступак и пореска администрација. 

 

Члан 14.  

 Надзор грађана о наменском коришћењу 

средстава самодоприноса врши се путем Надзорног 

одбора.  

 Надзорни одбор има председника и два 

члана које именује Савет месне заједнице и то из 
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редова грађана са територије месне заједнице који 

нису чланови Савета месне заједнице.  

 Надзорни одбор врши контролу наплате и 

трошења средстава самодоприноса у складу са 

Законом, овом Одлуком и документацијом, о чему 

подноси годишњи извештај Савету месне 

заједнице.  

 

Члан 15.  

 Саставни део ове Одлуке чини Програм 

самодоприноса за насељено место  Моровић за 

период од 5 (пет) година. 

 

Члан 16.  

 Одлука о увођењу самодоприноса сматра се 

донетом када се за њу изјасни већина од укупног 

броја грађана из члана 2. ове Одлуке.  

 Комисија за спровођење референдума 

подноси извештај о спроведеном референдуму 

Скупштини општине Шид.  

 

Члан 17.  

 Одлука о увођењу самодопирноса на 

подручју Месне заједнице Моровић за период од 5 

(пет) година ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“, 

а примењиваће се од  15. фебруара 2014. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-189/II-13        

Дана: 27. децембра 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

На основу члана 10. став 2. Закона о 

референдуму и народној иницијативи (,,Службени 

гласник РС“ број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

РС“ број 129/2007) и члана 40. тачка 8. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ 

број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и «Сл. лист 

општине Шид» број: 3/13), Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној дана 27. децембра  

2013. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДИЦЕ МОРОВИЋ 

РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ МОРОВИЋ ЗА ПЕРИОД ОД ПЕТ 

ГОДИНА 

 

I 

 РАСПИСУЈЕ СЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА 

ПОДРУЧЈЕ Месне заједнице Моровић, ради 

изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о 

увођењу самодоприноса на подручју Месне 

заједнице Моровић за период  од пет година. 

  

II 

 На референдуму грађани ће се изјаснити о 

следећем питању: 

 ,,Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу 

самодоприноса на подручју Месне заједнице 

Моровић за период  од пет година.“ 

 

III 

 На гласачком листићу грађани ће се 

изјашњавати заокруживањем речи: ,,за“ или 

,,против“. 

 

IV 

 Референдум ће се одржати у  петак, 

07.02.2014. године , у времену од 08,00 часова до 

20,00 часова, у суботу, 08.02.2014. године у 

времену од 08,00 часова до 20,00 часова и у 

недељу, 09. 02. 2014. године у времену од 08,00 

часова до 20,00 часова. 

 

V 

 Органи за спровођење референдума су: 

Комисија за спровођење референдума (у даљем 

тексту: Комисија) и гласачки одбор. 

 Комисију образује Скупштина општине 

посебним решењем. 

 Задатак Комисије је да обавља следеће 

послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 

референдума 

 - обавља техничке припреме за спровођење 

референдума 

 - одређује и сачињава гласачке листиће 

 - одређује гласачка места и именује чланове 

гласачких одбора за спровођење гласања 

 - утврђује и проглашава резултате гласања 

или ако се за то стекну услови поништава 

резултате гласања 

- подноси Скупштини општине извештај о 

спроведеном референдуму 
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 - врши и друге послове одређене законом, 

Статутом општине и одлукама који се односе на 

увођење самодоприноса 

Гласачки одбор руководи гласањем на 

гласачком месту, 

обезбеђује правилност и тајност гласања и утврђује 

резултате гласања на гласачком месту, у складу са 

упутствима Комисије. 

 

VI 

 Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-190/II-13 

Дана: 27. децембра 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу члана 13. Закона о референдуму 

и народној иницијативи (,,Службени гласник РС“ 

број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи члана  (,,Службени гласник 

РС“ број 129/07), члана 40. тачка 32. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ 

број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист 

општине Шид“ 3/13) и члана 3. Одлуке о поступку 

и начину изјашњавања грађана месних заједница 

општине Шид о увођењу самодоприноса 

(,,Службени лист општина Срема“ број 21/03, 11/05 

25/09), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 27. децембра 2013, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ МОРОВИЋ 

 

I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење 

референдума, ради изјашњавања грађана о 

Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на 

подручју Месне заједнице Моровић за период од 5 

година. 

 

II 

 У Комисију се именују : 

 1. Живко Дрековић, за председника 

 2. Ратко Терзић, за члана 

 3. Слава Ерцеговац, за члана.  

 

Задатак Комисије је да обавља следеће 

послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 

референдума 

 - обавља техничке припреме за спровођење 

референдума 

 - одређује и сачињава гласачке листиће 

 - одређује гласачка места и именује чланове 

гласачких одбора за спровођење гласања 

 - утврђује и проглашава резултате гласања 

или ако се за то стекну услови поништава 

резултате гласања 

- подноси Скупштини општине извештај о 

спроведеном референдуму 

 - врши и друге послове одређене законом, 

Статутом општине и одлукама који се односе на 

увођење самодоприноса. 

 

III 
 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-191/II-13 

Дана: 27. децембра 2013 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу одредбе члана 17.став 1. 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  „ Сл. лист општине 

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

одржаноj    27. децембар 2013.године   донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ   ПРЕДУЗЕЋА  ЗА РАДИОДИФУЗНУ, 

НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ “ 

РАДИО ШИД„ ШИД 

     

1. РАЗРЕШАВА СЕ   Дејан Којић 

дужности председника  Надзорног 

одбора Јавног предузећа за 

радиодифузну, новинску и издавачку 

делатност   „Радио Шид “ Шид , из реда 

локалне самоуправе. 
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2. Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

листу општине Шид“.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-192/II-13 

Датум:  27. децембра 2013 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

           

 

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

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  „ Сл. лист општине 

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

одржаноj   27. децембра  2013. године   донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ   ПРЕДУЗЕЋА  ЗА РАДИОДИФУЗНУ, 

НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

“РАДИО ШИД„ ШИД     

 

1. ИМЕНУЈЕ  СЕ   Радивој Чавић, из 

Шида, Сремског Фронта 73, за  

председника  Надзорног одбора Јавног  

предузећа за радио-дифузну, новинску 

и издавачку делатност „Радио Шид “ 

Шид , из реда локалне самоуправе. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог Решења , 

именује се   на период до истека 

мандата Надзорног одбора Јавног   

предузећа  за радиодифузну, новинску 

и издавачку делатност “ Радио Шид„ 

Шид. 

 

3. Председник Надзорног одбора има 

право на одговарајућу накнаду за рад у 

надзорном одбору.  

Висина накнаде из става 1. овог члана 

утврђује се у износу од 35.000,00 

динара (тридесетпетхиљададинара) 

месечно. 

 

4. Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-193/II/13 

Датум:  27. децембра 2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић       

 

 

 На основу члана 54.  став 1., 2. и 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласникРС“ број 72/09 и 52/11), члана 

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

(,,Службени гласник РС“ број 129/07) и члана 40. 

став 1. тачка 10. Статута општине Шид 

(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08, 19/10 

исправка, 5/12  и „ Службени лист општине Шид“ 

број 3/13), Скупштина општине Шид, на седници 

одржаној дана 27. децембра  2013. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ  И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ВУК 

КАРАЏИЋ“ АДАШЕВЦИ 

 

I 

 Мења се  Решење  о разрешењу  и 

именовању чланова Школског одбора Основне 

школе ,,Вук Караџић“ Адашевци број: 011-265/II-

12 од 02. новембра 2012. године,  у глави  IV, тачка 

3. и гласи: 

 уместо“БиљанаЂачанин, Вашица, 

Лењинова бр. 58“, треба да стоји: „Сања Провчи“, 

Илинци, Сремска бр. 9. 

 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у ,,Службеном листу 

општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 01-194/II-13 

Дана: 27. децембар 2013 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић
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Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

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

Карађорђева бр. 2 Шид. 

Уредник Иван Ердеји, извршилац за послове скупштине, телефон: 022/712 – 002 
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