
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу  члана 92. Закона о буџетском систему 

(„Сл. гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 

103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 129/07 и 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 32. 

Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

18/15–пречишћен текст), Скупштина општине 

Шид, на  седници одржаној  07. марта   2018. 

године доноси  

 

ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА 

 

Члан 1. 

За ревизију консолидованог завршног рачуна 

буџета општине Шид за 2017. годину ангажоваће 

се ревизорска кућа или лице којe испуњава услове 

за обављање послова ревизије финансијских 

извештаја прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија, уколико Државна 

ревизорска институција да сагласност за такву 

ревизију. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-110/II-18 

Дана: 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК   

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32.став 1. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи („Службенигласник 

РепубликеСрбије“, број 129/07, 8/14 и 101/16), 

члана 7.став 1. ичлана 9. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службениг 

ласник РепубликеСрбије“, број 62/06, 47/11, 93/12, 

83/16 и 104/16-др.закон) и члана 40.став 1. тачка 

14. Статута општине Шид („Службени лист 

општине Шид“,број 18/15-пречишћен текст), 

Скупштин аопштине Шид, на седнициод 07. марта 

2018. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

У тарифномброју 20.Одлуке о локалним 

административним таксама („Службени лист 

општина Срема“, број 43/12 и 1/13-исправка и 

„Службени лист општинеШид“, број 19/15), после 

тачке 3), додаје се новатачка 4)која гласи: 

„4) за потврду за конверзију у право својине без 

накнаде, по парцели1.000,00“. 

У тарифном броју21.,речи: “за решење о 

етажирању“, замењују се речима: „за потврду о 

етажирању“. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општинеШид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-109/II-18 

Дана: 07.марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 61 став 7. Закона о становању и 

одржавању зграда („Сл.гласник РС”, бр. 104/16), 

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

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – 

др.закон и 101/16 – др.закон), члана 15. став 1. 

Година VI                                                                                                                                                                   Шид 

Број 4/2018                                             .                                                                          7. март 2018. година 
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тачка 7. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута 

општине Шид („Сл. лист општине Шид“, бр. 

18/15–пречишћен текст), Скупштина општине 

Шид, на седници одржаној дана 07. марата 2018. 

године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ 

ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД 

ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У СТАМБЕНИМ 

И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се минимални износи које 

су власници посебних делова стамбeних и 

стамбено-пословних зграда дужни издвајати на 

име текућег, као и инвестиционог одржавања  

зграда које се налазе на територији општине Шид, 

као и утврђивање накнаде коју плаћају власници 

посебних делова зграда у случају постављања 

професионалног управника од стране локалне 

самоуправе као вид принудне мере.  

 

Члан 2. 

Посебни део зграде јесте посебна функционална 

целина у згради која може да представља стан, 

пословни простор, гаражу, гаражно место или 

гаражни бокс. 

Заједнички делови зграде су делови зграде који не 

представљају посебан или самосталан део зграде, 

који служе за коришћење посебних или 

самосталних делова зграде, односно зграде као 

целине, као што су: заједнички простори, 

заједнички грађевински елементи, као и заједничке 

инсталације, опрема и уређаји, ако не представљају 

саставни део самосталног дела зграде и не чине 

саставни део посебног дела зграде, односно не 

представљају део инсталација, опреме и уређаја 

који искључиво служи једном посебном делу. 

 

Члан 3. 

Под одржавањем зграде у смислу члана 1. ове 

Одлуке подразумева се обавеза власника и 

корисника самосталних делова зграде да одржавају 

своје делове зграда на начин којим се обезбеђује 

функционалност тог дела зграде према прописима 

који ближе одређују њихову функционалност и на 

начин којим се елиминише опасност од наступања 

штете или немогућности коришћења других делова 

зграде. 

Текуће одржавање је извођење радова који се 

предузимају ради спречавања оштећења која 

настају употребом зграде или ради отклањања тих 

оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и 

предузимања превентивних и заштитиних мера, 

односно свих радова којима се обезбеђује 

одржавање зграда на задовољавајућем нивоу 

употребљивости.  

Инвестиционо одржавање јесте извођење 

грађевинско-занатских, односно других радова у 

зависности од врсте објекта у циљу побољшања 

услова коришћења зграде у току експлоатације. 

 

Члан 4. 

Под принудном управом, у смислу става 1.ове 

Одлуке, подразумева се постављање 

професионалног управника у стамбеним зградама 

од стране локалне самоуправе као вид принудне 

мере у случају да зграда у законском року није 

изабрала своје органе управљања и у случају 

истека или престанка мандата управника, уколико 

у прописаном року не буде изабран нови управник. 

 

Члан 5. 

Власници посебних делова зграда на територији 

општине Шид дужни су плаћати: 

- за текуће одржавање зграда износ од 550,00 

динара месечно, 

- на име трошкова инвестиционог одржавања 

заједничких делова зграда износ од 250,00 динара 

месечно, 

- у случају принудног постављања професионалног 

управника износ од 300,00 динара месечно. 

 

Члан 6. 

У случају да је једно лице власник више посебних 

делова, за сваки такав посебни део се плаћају 

накнаде наведене у претходном члану ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-111/II-18 

Дана: 07. марта 2018. 

ШИД  
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ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Ранисављевић 

 

На основу члана73. Закона о утврђивању 

надлежности Аутономне покрајине Војводине 

(„Сл.гласик РС“, бр. 99/09), члана 40.став 1. тачка 

7. Статута општине Шид („Сл.лист општине Шид“, 

бр. 18/15 – пречишћен текст), на основу добијене 

претходне сагласности Покрајинског секретаријата 

за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 

локалну смоуправу број: 141-015-1/2017-03-16 

од16.01.2018. године и прибављених мишљењ 

аНационалног савета русинске националне мањине  

број: 358-01/17од28.12.2017. године и Националног 

савета словачке националне мањинеброј: 01-1622 

од26.12. 2017. године, Скупштина општине Шид на 

седници одржаној  07. марта 2018. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА НОВЕ УЛИЦЕ У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШИД 

 

Члан 1. 

Овомо длуком утврђује се назив новеу лицеу 

насељеном месту Шид. 

 

Члан 2. 

Утврђује се назив улице „Насеље Исток“ у Шиду, 

која обухвата површину омеђену осовином улица 

Мајке Јевросиме, Вељка Влаховића, Симе 

Томовића, саобраћајнице која спаја улице 

СимеТомовића и др. Драгутина Грчића,  улица др. 

Драгутина Грчића, Проте Душана Летића и 

продужетак улице Душана Летића до улице Мајке 

Јевросиме. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-112/II-18 

Дана: 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС“ 

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

општине Шид (,,Службени лист општинe Шид”, 

број: 18/15-пречишћени текст), а у вези члана  38. 

став 1. Закона о правима пацијената („Сл. гласник 

РС“ број: 45/13) и члана 1. Одлуке о образовању и 

именовању Савета за здравље општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“, број: 13/13), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана   07. марта 2018. године донела је  

 

ОДЛУКУ  

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 

ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

Дужности чланова  Савета за здравље  општине 

Шид разрешавају се : 

-Бојан Бибић, као представник  из локалне 

самоуправе, за председника  

-Катица Вијук, као представник   из локалне 

самоуправе,за   члана 

-Милица Шинка, као представник   из локалне 

самоуправе, за  члана 

-Здравка Митровић Продановић, из здравтвене 

установе општине Шид,за члана  

-Весна Недић, из надлежне филијале  РФЗО, за 

члана  

- Гојко Крчмар , као представник Удружења 

грађана  из реда пацијената, за члана  

-Вењамин Буљчик, као представник  Удружења  

грађана  из реда пацијената, за члана  

-Александра  Жигић, лице задужено за 

популациону политику  

 

Члан 2. 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања  у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-113/II-18 

Датум: 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС“ 
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број 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општинe Шид”, 

број: 18/15-пречишћени текст), а у вези члана  38. 

став 1. Закона о правима пацијената („Сл. гласник 

РС“ број: 45/13) Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана 07. марта   2018.године 

донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА 

ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1 

Овом Одлуком образује се  Савет за здравље 

општине Шид (у даљем тексту:Савет) као 

повремено  радно тело Скупштине општине Шид 

на период од 4 године, именују његови чланови и 

утврђују задаци и начин његовог рада.  

 

Члан 2. 

Савет  се образује  у следећем саставу: 

- Вукица Крмек, као представник  из локалне 

самоуправе, за председника  

- Катица Вијук, као представник   из локалне 

самоуправе,за   члана 

- Стефан Јовић, као представник   из локалне 

самоуправе, за  члана 

- Здравка Митровић-Продановић, из здравтвене 

установе општине Шид,за члана  

- Милана Кордић, из надлежне филијале  РФЗО, за 

члана  

- Душко  Крчмар , као представник Удружења 

грађана  из реда пацијената, за члана  

- Вењамин Буљчик, као представник  Удружења  

грађана  из реда пацијената, за члана  

- Јасмина Јандрић Кочић,  као представник Завода 

за јавно здравље Сремска Митровица; 

- Александра Жигић, лице задужено за 

популациону политику  

 

Члан 3. 

Задатак Савета је да: 

а. прати и координира рад Установе примарне 

здравствене заштите чији је оснивач  

локална самоуправа; 

б. спроводи мере у области права пацијената и то: 

разматра приговоре о повреди појединачних права 

пацијената на основу достављених и 

прикупљених доказа  и утврђених  

чињеница; 

о утврђеним чињеницама обавештава  подносиоца 

приговора и директора здравствене установе, 

односно оснивача приватне праксе  на који 

се приговор односи и даје одговарајуће 

препоруке; 

разматра извештаје саветника пацијената, прати 

остваривање права пацијената и предлаже 

мере за заштиту и промоцију права 

пацијената, 

подноси годишњи извештај о раду и предузетим 

мерама за заштиту права пацијената 

Општинском већу општине Шид и 

Министарству надлежном за послове 

здравља, а ради информисања и остваривња 

потребне сарадње исти доставља и 

Заштитнику грађана. 

в. прати  здравствено стање становништва на 

територији општине; 

г. унапређује односе са републичким, 

покрајинским и регионалним установама, 

организацијама и институцијама у области 

здравства; 

д.предузима  и друге активности у циљу 

унапређења система здравствене заштите и 

здравља становништва општине. 

 

Члан 4. 

Савет доноси Пословник  о раду  којим се ближе  

уређују  и регулишу одређена питања и правила о 

начину рада. 

 

Члан 5. 

Стручне и административнео техичке  послове  за 

потребе Савета обављаће Одељење  за друштвене 

длатности Општинске управе општине Шид. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-114/II-18 

Датум: 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
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Србије", број: 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и 

члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид 

("Сл. лист општине Шид", број: 18/2015- 

пречишћен текст), а у вези члана 110. и 209. Закона 

о социјалној заштити ("Службени гласник РС", 

број:  24/2011), Скупштина општине Шид, на 

седници одржаној дана 07. марта 2018. године, 

донела је: 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

У члану 2. став 1. Одлуке о остваривању права у 

области социјалне заштите у општини Шид, додаје 

се тачка 7. која гласи: 

 

„7. Општинска помоћ.“ 

 

Члан 2. 

Након члана 2. додаје се члан 2а. који гласи: 

,,Општина Шид може основати Канцеларију за 

смањење сиромаштва општине Шид, ради 

остваривања права на потпунију и свеобухватнију 

социјалну заштиту својих грађана. 

Акт о оснивању канцеларије доноси Општинско 

веће општине Шид.“ 

 

Члан 3. 

У Одлуци о остваривању права у области 

социјалне заштите у општини Шид иза члана 9. 

додаје се: 

 

„ОПШТИНСКА ПОМОЋ 

 

Члан 10. 

Општинска помоћ обухвата помоћ за радно 

способне и социјално угрожене становнике 

општине Шид, који се упућују на друштвено 

користан рад. 

Садржај и право на општинску помоћ ће се ближе 

утврдити Правилником које доноси Општинско 

веће.“ 

 

Члан 4. 

У Одлуци о остваривању права у области 

социјалне заштите у општини Шид, досадашњи 

члан 10. постаје члан 11., досадашњи члан 11. 

постаје члан 12., досадашњи члан 12. постаје члан 

13., досадашњи члан 13. постаје члан 14., 

досадашњи члан 14. постаје члан 15., досадашњи 

члан 15. постаје члан 16., досадашњи члан 16. 

постаје члан 17., досадашњи члан 17. постаје члан 

18., досадашњи члан 18. постаје члан 19., 

досадашњи члан 19. постаје члан 20., досадашњи 

члан 20. постаје члан 21. 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Шид". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-115/II-18 

Дана: 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. 

став 3. и 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ број 129/2007 ) и члана 40. став 1. 

тачка 13. и члана 159. став 2. и 3. Статута општине 

Шид ( „Сл. лист општине Шид“ број: 18/15-

пречишћени текст), Скупштина општине Шид на 

седници одржаној дана 07.03.2018. године  донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ  члан Општинског већа 

општине Шид:  

 

Вера Цикуша из Шида, Масарикова 75/9, пре  

истека мандата, због поднете оставке. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-107 /II-18 

Датум: 07.03.2018.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 
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Велимир Ранисављевић 

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

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број 129/07 и 83/14) и члана 40. тачка 13.  и члана 

57. став 4.  Статута општине Шид („Сл. 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 

07.03.2018. године  донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

У Општинско веће општине Шид бира се члан: 

 

Дејан Којић из Шида, улица Милоша Обилића број 

5. 

 

II 

Члан Општинског већа општине Шид из тачке  I 

овог Решења је на сталном раду у наведеном 

органу почев од 08.03.2018.године. 

 

III 

Члан Општинског већа општине Шид бира се на 

период до истека мандата чланова Општинског 

већа општине Шид. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-108 /II-18 

Датум: 07.03.2018.г. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Адашевци  за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице   под бројем: 02  од 10.01.2018.  

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-116/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић  

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план  Месне заједнице Адашевци  за 

2018. годину, који је донео Савет   Месне заједнице 

Адашевци  под бројем:  03/2018  од 10.01. 2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-117/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 
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ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Бачинци за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице   под бројем: 09/18  од 26.01.2018.  

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-118/II-18 

Датум, 07.марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина  општине 

Шид, на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Бачинци за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице 

Бачинци под бројем: 11/2018 од 26.01. 2018. 

године. 

 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-119/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Батровци  за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице   под бројем: 1/2018 од 19.01.2018.  

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-120/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07 

), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид„ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  
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Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17)  Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Батровци  за 

2018. годину, који је донео Савет   Месне заједнице 

Батровци  под бројем:  3/2018  од 19.01. 2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-121/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Беркасово  за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице   под бројем: 7/2018 од 24.01.2018. 

године. 

 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-122/II-18 

Датум, 07.03.2018 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид„ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Беркасово  за 

2018. годину, који је донео Савет   Месне заједнице 

Беркасово  под бројем:  8/2018  од 24.01. 2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-123/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  
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општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Бикић До  за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице   под бројем: 09/18 од   23.01.2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-124/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада  и 

Финансијски план Месне заједнице Бикић До  за 

2018. годину, који је донео Савет   Месне заједнице 

Бикић До под бројем:  07/18  од 15.01. 2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-125/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид на седници одржаној  дана 07. марта 

2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Бингула  за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице   под бројем: 3 од 17.01.2018.  

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-126/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17)  Скупштина  општине 

Шид  на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Бингула за 
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2018. годину, који је донео Савет   Месне заједнице  

Бингула   под бројем:  Сл.-1/2018  од 17.01.2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-127/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. .Статута 

Општине Шид („Сл. лист општине Шид 

број:„18/15-пречишћен текст), у вези члана  

32.став1.  Одлуке о образовању месних заједница  

(“Сл. лист општине Шид” број: 14/17) . Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. марта 

2018.  године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице 

Вашица за 2017. годину, који је донело Привремено 

тело Месне заједнице Вашица  под бројем:  8/2018  

од 15.01. 2018. године. 

 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-128/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07 

и 83/14), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид 

број:„18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17 . Скупштина  општине 

Шид, на седници одржаној  дана 07. марта 2018.  

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада  и   

Финансијски план  Месне заједнице Вашица  за 

2018. годину, који је донело Привремено тело 

Месне заједнице Вашица  под бројем: 6/2018  од 

15.01. 2018. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-129/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта  2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Вишњићево за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице   под бројем:05/2018 од 

04.01.2018.  године. 

 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
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Број: 011-130/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид„ 

број: 18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финанскијски план  Месне заједнице Вишњићево  

за 2018. годину, који је донео Савет Месне 

заједнице Вишњићево  под бројем: 06/2018  од 

04.01. 2018. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-131/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Гибарац  за 2017. годину, који је донело 

Привремено тело Месне заједнице Гибарац под 

бројем: 143-2017 од 26.12.2017.  године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-132/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3. 

Одлуке о образовању месних заједница (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта   

2018.године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Гибарац за 

2018. годину, који је донело Привремено тело 

Месне заједнице Гибарац под бројем: 10-2018 од 

16.01.2018. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-133/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Ердевик  за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице Ердевик  под бројем: 3/18  од 

01.02.2017.  године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-134/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3. Статута Општине Шид („Сл. лист општине 

Шид“ број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. 

став 3.  Одлуке о образовању месних заједница  

(“Сл. лист општине Шид” број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид на седници одржаној  дана 07. марта 

2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Ердевик  за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице 

Ердевик под бројем: 3/18 од 01.02.2018. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-135/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице 

Илинци за 2017. годину, који је донео Савет Месне 

заједнице   под бројем: 234/18 од   05.01.2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-136/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17)  Скупштина  општине 
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Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Илинци за 

2018. годину, који је донео Савет Месне заједнице 

под бројем:233/18 од 05.01.2018. године.  

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-137/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице 

Јамена за 2017. годину, који је донело Привремено 

тело Месне заједнице Јамена  под бројем: 410 од  

24.01.2018. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-138/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17)  Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Јамена за 2018. 

годину, који је донело Привремено тело Месне 

заједнице Јамена под бројем:411 од 

23.01.2018.године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-139/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. став 

1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Кукујевци за 2017. годину, који је донео Савет 
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Месне заједнице под бројем: 08/2018 од 11.01.2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-140/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Ш ид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17)  Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Кукујевци  за 

2018. годину, који је донео Савет   Месне заједнице  

Кукујевци   под бројем: 05/2018 од 11.01.2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-141/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице  

Љуба  за 2017. годину, који је донео Савет Месне 

заједнице   под бројем: 04/8  од 19.01.2018.  године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-142/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина  општине 

Шид, на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Љубе  за 2018. 

годину, који је донео Савет Месне заједнице  Љуба   

под бројем: 05/18 године од:19.01. 2018 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
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Број: 011-143/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице  

Моловин за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице под бројем: 10/2018 од 09.01.2018.  

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-144/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина  општине 

Шид, на седници одржаној  дана 07. марта 2018.  

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада  и 

Финансијски план Месне заједнице Моловин за 

2018. годину, који је донео Савет   Месне заједнице 

Моловин  под бројем: 13/2018 од 09.01. 2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-145/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице  

Моровић за 2017. годину, који је донео Савет 

Месне заједнице   под бројем:170/2017 од  

30.12.2017. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-146/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид„ 

број: 18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Моровић  за 

2018. годину, који је донео Савет   Месне заједнице 

Моровић под бројем: 168/2017 од 30.12. 2017. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-147/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. 

став1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице 

Привина Глава  за 2017. годину, који је донео 

Савет Месне заједнице  под бројем:5/18 од  

22.01.2018. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-148/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид„ 

број: 18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17) Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план Месне заједнице Привина Глава  

за 2018. годину, који је донео Савет Месне 

заједнице  Привина Глава  под бројем: 4/18  од 

22.01. 2018. године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-149/II-18 

Датум, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. .Статута 

Општине Шид („Сл. лист општине Шид 

број:„18/15-пречишћен текст), у вези члана  

32.став1.  Одлуке о образовању месних заједница  

(“Сл. лист општине Шид” број: 14/17) . Скупштина  
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општине Шид, на седници одржаној  дана 07. 

марта 2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне заједнице 

Шид за 2017. годину, који је донео Савет   Месне 

заједнице Шид под бројем:  15  од 12.02. 2018. 

године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-152/II-18 

Датум, 07. март 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид„ 

број:18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17)  Скупштина  општине 

Шид на седници одржаној  дана 07. марта 2018. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план  Месне заједнице Сот за 2018. 

годину, који је донело Привремено тело Месне 

заједнице Сот  под бројем: 1017 од:14.01. 

2018.године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-151/II-18 

Датум, 07. март 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 

129/07), члана 40. став 1. тачка 46. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид“ 

број 18/15- пречишћени текст) у вези члана 32. став 

1. Одлуке о образовању месних заједница („Сл. 

лист општине Шид“ број: 14/17)  Скупштина  

општине Шид, на седници одржаној  дана 07. марта 

2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду  Месне заједнице Сот  

за 2017. годину, који је донело Привремено тело 

Месне заједнице Сот   под бројем: 1021  од 

20.01.2018.  године. 

 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-150/II-18 

Датум,  07. март 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07 

), члану 40. став 1. тачка 46. и члану 98. став 

3.Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид 

број:„18/15-пречишћен текст), и члану 31. став 3.  

Одлуке о образовању месних заједница  (“Сл. лист 

општине Шид” број: 14/17)  Скупштина  општине 

Шид, на седници одржаној  дана 07. март 2018.  

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и 

Финансијски план  Месне заједнице Шид  за 2018. 

годину, који је донео СаветМесне заједнице Шид, 

под бројем:2/2 од 10.01. 2018. године. 

 

II 
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Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-153/II-18 

Датум, 07. март 2018. 

Ш ид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

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

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ 

број: 129/07) , члана 20. став 1. Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС“ број: 42/91 и 71/94), 

члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид  

(„Сл лист општине Шид“ 18/15-пречишћени текст 

), а у вези члана 123. став 2. и 4. Закона о 

сoцијалној заштити („Сл. лист РС“ број: 24/11) 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана, 07. марта 2018.године  донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД „ШИД“ ШИД  

 

I 

У Решењу о именовању чланова Управног одбора 

установе социјалне заштите Центар за социјални 

рад „Шид“ Шид ( “Сл. лист општине Шид”, број: 

16/16): у тачки I став 2. редни број 1. речи: 

“Недељка Тадић, за члана” замењују се речима: 

“Зорица Манчић, за члана”, у тачки I став 2. редни 

број 2. речи: “Гордана Банчевић, за члана“ 

замењују се речима: „Смиља Јовковић, за члана“. 

 

II 

Мандат именованим лицима из тачке I овог 

Решења, траје до истека мандата Управног одбора. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-154/II-18 

Дана:07. март 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 28.29. и 30. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај 

незапослености (,,Службени гласник РС“ број 

36/09, 88/10, 38/15, и 113/17), члaна 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласника РС“ број 129/07) и члана 40. тачка 32. 

Статута општине Шид (,,(,,Службени лист општинe 

Шид “ број:18/15-пречишћени текст), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној дана 07. марта 

2018. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОПШТИНЕ ШИД: 

 

1.Предраг Вуковић, представник локалне 

самоуправе , за председника; 

2.Велимир Ранисављевић. представник локалне 

самоуправе , за члана; 

3.Мирко Зец, представник Савеза самосталних 

синдиката општине Шид, за члана; 

4.Гојко Крчмар,представник Савеза самосталних 

синдиката општине Шид, за заменика  члана; 

5.Милан Славујевић,представник Општег 

удружења предузетника-Унија послодаваца -

послодаваци Шид, за  члана 

6.Ђурђица Вујковић, представник Општег 

удружења предузетника-Унија послодаваца -

послодаваци Шид, за заменика члана; 

7.Влајко Манојловић, представник Националне 

службе за запошљавање-Филијала Сремска 

Митровица-Испостава Шид, за члана, 

8.Славица Давидовић,представник  Националне 

службе за запошљавање-Филијала Сремска 

Митровица-Испостава Шид, за заменика члана. 

 

II 

ОБРАЗУЈЕ СЕ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОПШТИНЕ ШИД ( у даљем тексту: Савет). 

Савет чине два представника локалне самоуправе и 

по један представник Савеза самосталних 

синдиката општине Шид,  Опште удружење 

предузетника општине Шид-Унија послодаваца-
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послодавци Шид и Националне службе за 

запошљавање-Филијала Сремска Митровица-

Испостава Шид. 

Представник  Савеза самосталних синдиката 

општине Шид,  Опште удружење предузетника 

општине Шид-Унија послодаваца-послодавци Шид 

и Националне службе за запошљавање-Филијала 

Сремска Митровица-Испостава Шид имају 

заменике. 

 

III 

У Савет се именују, на период од четири године: 

 

1.Дејан Којић,представник локалне   самоуправе, за 

председника; 

2.Велимир Ранисављевић. представник локалне 

самоуправе, за члана; 

3.Мирко Зец, представникСавеза самосталних 

синдиката општине Шид, за члана; 

4.Соња Видовић,представник Савеза самосталних 

синдиката општине Шид, за заменика члана; 

5.Милан Славујевић,представник Општег 

удружења предузетника-Унија послодаваца -

послодаваци Шид, за члана 

6.Ђурђица Вујковић, представник Општег  

удружења предузетника-Унија послодаваца -

послодаваци Шид, за заменика члана, 

7.Влајко Манојловић, представник Националне 

службе за запошљавање-Филијала Сремска 

Митровица-Испостава Шид, за члана 

8.Славујевић Весна, представник  Националне 

службе за запошљавање-Филијала  Сремска 

Митровица-Испостава Шид, за заменика члана 

 

IV 

Задатак Савета је да у складу са Законом, даје 

мишљење и препоруке надлежним органима 

локалне самоуправе у вези доношења Програма 

активне политике запошљавања, организовањем 

јавних радова и радним ангажовањем незапослених 

у извођењу јавних радова, додатним образовањем и 

обуком незапослених и другим питањима од 

интереса за запошљавање. 

 

V 

У раду Савета могу учествовати удружења која се 

баве заштитом интереса одређених категорија 

незапослених (инвалида, етничких заједница, 

учесника оружаних сукоба, жена, омладине и сл.) 

без права гласа. 

Савет доноси Пословник о своме раду, којим се 

регулише начин рада Савета и доношење одлука. 

 

V 

Административно-техничке послове за потребе 

Савета обављаће Општинска управа. 

 

 

VI 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-155/II-18 

Дана: 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07 

), члана 40. став 1. тачка 22. Статута Општине Шид 

(„Службени лист општине Шид“ број 18/15-

пречишћени текст) Скупштина  општине Шид, на 

седници одржаној  дана07. марта 2018. године, 

донела је  

 

ПРОГРАМ 

КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ 

НАПУШТЕНИХ ПАСА И  МАЧАКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

1. Овим Програмом уређује се контрола и смањење 

популације напуштених паса и мачака на 

територији општине Шид, према карактеристикама 

средине. Циљ општине Шид је да се осигура 

квалитетна нега над напуштеним и изгубљеним 

животињама, односно изгради ново 

прихватилиште за животиње у складу са Законом о 

добробити животиња (,,Службени гласник РС,, бр. 

19/2012 ). 

 

2. Велики број напуштених паса и мачака на 

територији општине Шид, у највећој мери 

представља последицу понашања власника, 

грађана и природне репродукције. Тачан број 

напуштених паса и мачака је веома тешко 

одредити, јер постоји велики број власника паса и 

мачака који своје кућне љубимце, свесно или 
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несвесно пуштају без контроле, што доприноси 

повећању њиховог броја због природне 

репродукције. 

 

Програм хуманог решавања проблема напуштених 

паса и мачака, подразумева активно учешће свих 

чланова друштва у ланцу хуманог решавања овог 

проблема. Главни циљ свих активности је смањење 

популације напуштених паса и мачака, па самим 

тим и отклањања негативних последица њиховог 

присуства на улици. Реализација овог Програма 

гарантује успостављање минималног броја 

напуштених животиња на улицама, чиме се 

стварају минималне последице за грађане и 

напуштене животиње. 

 

У циљу решавања проблема напуштених паса и 

мачака, неопходно је остварити потпуну сарадњу 

надлежног министарства, Скупштине општине 

Шид и органа локалне самоуправе, Јавних 

комуналних предузећа општине Шид, 

ветеринарских служби и удружења за заштиту 

животиња и грађана. 

 

3. Циљеви доношења овог програма су: 

 

3.1. социјално-безбедносни- смањење напада на 

грађане, као и нарушавање јавног реда и мира; 

 

3.2. економски- смањење трошкова у случају 

одштетних захтева грађана; 

 

3.3. здравствени- спречава се ширење и 

преношење заразних болести, као и болести које су 

заједничке људима и животињама (зоонозе); 

 

3.4. хигијенско-еколошки- спречава се растурање 

отпада из посуда за сакупљање отпада и спречава 

се прљање јавних површина. 

 

3.5. едукативни- подизање укупне свести свих 

грађана ; 

 

3.6. хумани однос према животињама- хумано 

поступање са животињама је мера која је у 

интересу и људи и животиња ; 

 

4. Циљеви утврђени у тачки 3.овог Програма, 

реализоваће се следећим мерама: 

 

4.1. регистрација и обележавање власничких и 

напуштених паса и мачака 

 

4.2. изградња новог прихватилишта 

 

4.3. стерилизација напуштених паса и мачака 

 

4.4. удомљавање 

 

4.5. промовисање одговорног власништва над 

кућним љубимцима, путем медијске кампање 

4.6. едукација и информисање власника или 

држалаца животиња о особинама и   потребама 

животиња и законским обавезама власника, 

односно држалаца. 

 

4.7. поновно хватање, контрола паса и мачака и 

ревакцинација 

 

4.8. друге мере у складу са законом 

 

Посматрано појединачно, свака од мера се 

реализује као :  

 

Популација напуштених паса и мачака повећава се 

због неадекватног односа власника,односно 

држалаца паса и мачака. С обзиром на то да велики 

број власника напушта своје животиње, неопходно 

је да се спроведе регистрација и обележавање ових 

животиња, као и стимулација власника,односно 

држалаца паса и мачака, да их обележе и чипују. 

Одлуком о држању домаћих животиња, предвиђено 

је да је власник  дужан да их обележи и региструје. 

Грађани, власници паса и мачака, треба да де 

упознају са наведеном обавезом и то путем 

средстава јавног информисања,кроз поделу 

обавештења, трибине, едукације у школама итд. 

Обележавањем и регистровањем паса и мачака 

стварају се повољнији услови за једноставно 

проналажење њихових власника, односно 

држалаца. 

 

НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ-УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА, ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 

 

• Изградња прихватилишта представља 

обавезу јединице локалне самоуправе да, по 

изградњи, ради на проширивању капацитета и 

побољшавању услова за смештај напуштених паса 
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и мачака. Под побољшањем услова у 

прихватилишту, подразумева се и стално 

унапређивање односа и третмана збринутих паса и 

мачака. Надаље, подразумева се обезбеђивање 

услова за поступање са напуштеним псима и 

мачкама, у складу са савременим принципима, 

прописима, стандардима и начелима, побољшање 

здравственог стања свих паса и мачака на 

територији Општине Шид, смањење могућности 

злоупотребе паса и мачака, допринос заштити 

животне средине и посебно повећање безбедности 

становништва. 

 

НАДЛЕЖНОСТ: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, ЈКП 

,,СТАНДАРД,, ШИД, ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТИЊА, ГРАЂАНИ 

 

• Стерилизација је најефикаснија мера којом 

се смањује популација напуштених паса и мачака, 

регулише бројност популације у 

прихватилиштима, као и њихова неконтролисана 

репродукција. 

 

НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ-УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ, ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА, ФОНДОВИ-СРЕДСТВА ИЗ 

ДОНАЦИЈА, ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 

 

• Удомљавање напуштених паса и мачака из 

прихватилишта је најхуманији начин њиховог 

збрињавања. Том приликом морају бити 

вакцинисани, стерилисани и чиповани. 

 

НАДЛЕЖНОСТ: УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТИЊА 

 

• Промовисање одговорног власништва над 

животињама путем кампање обухвата подизање 

свести грађана и власника, односно држалаца 

животиња, о обавезама које повлачи држање 

животиња. Такође, промовисање одговорног 

власништва над животињама путем медијске 

кампање, подразумева и утицај на свест грађана и 

власника, односно држалаца животиња, о битности 

стерилизације као најефикаснијег начина контроле 

нежељене популације животиња. Промоција 

одговорног власништва врши се, како путем 

телевизије и радија, тако и путем друштвених 

мрежа. 

 

НАДЛЕЖНОСТ: УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТИЊА, ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, 

ЛОКАЛНИ МЕДИЈИ, ЕКОЛОШКА УДРУЖЕЊА. 

 

• Власници, односно држаоци паса и мачака, 

едукацијом и информисањем, упознају се са 

особинама и потребама паса и мачака, сопственим 

мотивима држања паса и мачака, као и законским 

обавезама власника паса и мачака. 

 

• Поновно хватање, контрола и 

ревакцинација паса и мачака у прихватилишту, 

вршила би се једанпут годишње по Закону о 

ветеринарству, као и у складу са програмом 

превентивних мера Управе за ветерину. 

 

НАДЛЕЖНОСТ: ЈКП ,,СТАНДАРД,, ШИД,  

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 

 

• Друге мере у складу са законом 

подразумевају еутаназију, тј.лишавање живота 

паса и мачака на хуман начин, у околностима и на 

начин предвиђен Законом о добробити животиња, 

као и друге мере које за циљ имају смањење 

популације напуштених паса и мачака. 

 

Лишавање живота паса и мачака на хуман начин је 

најнеефикаснија и крајња мера контроле и 

решавања ове проблематике, али се врши по 

препоруци ветеринара у случајевима: 

 

- над агресивним и неизлечиво болесним 

животињама 

 

- ако живот за животињу представља страх, стрес, 

патњу и бол (душевни и физички) 

 

- ако се спречава ширење, односно ако се сузбијају 

и искорењују заразне болести 

 

- ако животиња не може да се прилагоди условима 

смештаја, а њено пуштање на слободу представља 

опасност по људе, друге животиње и животну 

средину. 

 

- ако је лишавање живота животиње од веће 

користи за њену добробит, него што су патње од 

даљег живота у складу са мишљењем ветеринара 

 

НАДЛЕЖНОСТ: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА 
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Наведене мере су усклађене са Законом о 

добробити животиња ( "Службени гласник 

РС",бр.41/2009) и Законом о ветеринарству ( 

"Службени гласник РС", бр.91/2005, 30/2010 и 

93/2012). 

 

5. На територији Општине Шид, послове 

прикупљања, превоза и збрињавања напуштених 

паса и мачака, њихове тријаже, вакцинисања, 

стерилисања, чиповања и поновна пуштања, 

обавља Јавно комунално предузеће ,,Стандард,, 

Шид, коме су ти послови поверени. 

 

6. Средства за реализацију планираних активности 

у оквиру Програма контроле и смањења 

популације напуштених паса и мачака, на 

територији општине Шид, обезбеђују се у буџету  

ОУ општине Шид, кроз годишњи програм 

инвестиционих активности и услуга из делатности 

ЈКП ,,Стандард,, Шид. 

 

7. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број;011-156/II-18 

Дана, 07. марта 2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Ранисављевић 
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