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ОПШТИНЕ ШИД
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.

Шид
31. март 2015. година

На основу члана 92. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011,93/201262/2013,63/2013испр.,108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС”, број 129/2007) и члана 24. и 40.став 1.
тачка 32. 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
31. марта
2015.године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи, („Сл. гласник Републике
Србије“ брoj: 129/07), 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“ број: 3/13 ), а у вези члана 1. став 1.
тачка 2. Закона о платама у државним органима и
јавним службама, („Сл. гласник РС“ број: 34/01,
62/06, 116/08, 92/11 , 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14 ),
Скупштина општине Шид, на седници одржаној
31. марта 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И
НАКНАДИ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНЕРИМА
ОПШТИНЕ ШИД, ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ И ЧЛАНОВИМА РАДНИХ
ТЕЛА ОРГАНА ОПШТИНЕ ШИД

Члан 1.
За ревизију Завршног рачуна буџета
општине Шид за 2014. годину ангажоваће се
ревизорска кућа или лице које испуњава услове за
обављање
послова
ревизије
финансијских
извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија, уколико Државна
ревизорска институција да сагласност на такву
ревизију.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-34/II-15
Датум: 31. марта 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

Члан 1.
У Одлуци о платама и накнади трошкова
функционерима општине Шид, одборницима
Скупштине и члановима радних тела органа
општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број:
20/08, 30/08, 25/09, 24/11, 25/12, 31/12 ,4/13
„Сл.лист општине Шид“ број: 2/14 и 15/14), члан
12. брише се
Члан 2.
Досадашњи чланови 13. до 27., постају
чланови 12 до 26.
Члан 3.
У члану 12. мења се став 2. и гласи:
„Накнада из става 1. овог члана, утврђује се
у висини од 50% плате председника Скупштине, за
заменика председника Скупштине, односно у
висини од 35% плате члана Општинског већа на
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сталном раду, за чланове Општинског већа и
помоћнике председника Општине који исте
функције обављају без заснивања радног односа.“
Члан 4.
Члан 12а. брише се:
Члан 5.
У члану 23. број 23, мења се бројем 22.
Члан 6.
У члану 24. број 21, мења се бројем 20, а
број: 23, бројем 22.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-35/II-15
Дана: 31.марта2015
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу чл. 13., 46. и 48. Закона о
здравственој заштити ("Службени гласник РС",
број 107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и
93/2014), члана 20. став 1. тачка 16. Закона о
локалној самоуправи ( "Службени гласник РС", бр.
129/2007), члана 5. Уредбе о Плану мреже
здравствених установа („Сл. гласник РС", број
42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009,85/2009,
24/2010, 6/2012, 37/2012 и 8/2014) и члана 40. став
1. тачка 9. Статута Општине Шид ("Службени лист
општина Срема", бр. 20/2008, 19/2010 и 5/2012 и
"Службени лист општине Шид", бр. 3/2013 ),
Скупштина општине Шид, на седници одржаној
дана 31. марта 2015. године, донела је
О Д Л У К У
О ПРЕУЗETИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА
ОСНИВАЧА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРЕМА ДОМУ
ЗДРАВЉА „ШИД“ У ШИДУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Скупштина општине Шид (у даљем тексту:
oснивач), са седиштем у Шиду, ул. Карађорђева

уторак 31. март 2015.

број 2, преузела је права и обавезе oснивача према
Дому здравља "Шид" у Шиду (у даљем тексту: Дом
здравља), са седиштем у Шиду, ул. Алексе
Шантића број 1, Одлуком о преузимању права и
обавеза oснивача Дома здравља „Шид“ у Шиду
(“Сл.лист општина Срема“ бр. 19/2002).
Сва права и обавезе оснивача преузета су у
складу са Законом о здравственој заштити са
циљем
сталног
унапређења
и
подизања
достигнутог нивоа здравствених услуга.
II ДЕЛАТНОСТ
Члан 2.
Дом здравља обавља здравствену делатност
на примарном нивоу.
Здравствена делатност на примарном нивоу
обухвата:
1) заштиту и унапређење здравља,
спречавање и рано откривање болести, лечење,
рехабилитацију болесних и повређених;
2) превентивну здравствену заштиту
групација становништва изложених повећаном
ризику обољевања и осталих становника, у складу
са посебним програмом превентивне здравствене
заштите;
3)
здравствено
васпитање
и
саветовање за очување и унапређење
здравља;
4) спречавање, рано откривање и
контролу малигних болести;
5) спречавање, откривање и лечење
болести уста и зуба;
6) патронажне посете, лечење и
рехабилитацију у кући;
7) спречавање и рано откривање болести,
здравствену негу и рехабилитацију за лица
смештена у установе социјалног старања;
8) хитну медицинску помоћ и
санитетски превоз;
9) фармацеутску здравствену заштиту;
10) рехабилитацију деце и омладине
са сметњама у телесном и душевном развоју;
11) заштиту менталног здравља;
12) палијативно збрињавање;
13) друге послове утврђене законом.
Члан 3.
У обављању здравствене делатности у
Дому здравља обезбеђује се најмање здравствена
заштита одраслих становника, кућно лечење и нега,
поливалентна патронажа, здравствена заштита
жена, здравствена заштита деце, здравствена
заштита школске деце, хитна медицинска помоћ са
санитетским превозом,
здравствена заштита
радника, физикална медицина и рехабилитација,
стоматолошка здравствена заштита, лабораторијска
дијагностика,
радиолошка
дијагностика,
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фармацеутска
здравствена
делатност
и
специјалистичко консултативна делатност из:
интерне медицине са саветовалиштем за шећерну
болест,
пнеумофтизиологије,
офталмологије,
психијатрије, оториноларингологије.
Дом здравља у оквиру фармацеутске
здравствене делатности – апотека обавља:
1. издавање лекова на рецепт;
2. издавање магистралних лекова по
рецептури
3. издавање медицинских средстава
4. трговину
на
мало
лековима,
медицинским
средствима,
дечјом
храном, дијететским производима,
козметичким и тоалетним папирима.
III СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 4.
Средства за обављање делатности, Дом
здравља обезбеђује од:
1. организације здравственог осигурања,
2. буџета,
3. продаје услуга и производа који су у
непосредној вези са здравственом делатношћу
Дома здравља,
4. издавања у закуп слободног капацитета,
5. легата,
6. поклона,
7. завештања.
IV МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 5.
Права и обавезе oснивача су:
- да доноси акт о оснивању,
- даје сагласност на статут,
- даје сагласност на програм рада Дома
здравља,
- усваја извештај о раду и финансијском
пословању Дома здравља,
- именује и разрешава чланове Управног и
Надзорног одбора и директора Установе
1. и друга права и обавезе у складу са
Законом и актима Скупштине општине.
Члан 6.
У оквиру друштвене бриге за здравље,
oснивач има следеће обавезе:
1.
праћење
здравственог
стања
становништва и рада здравствене службе на својој
територији, као и старање о спровођењу утврђених
приоритета у здравственој заштити;
2. стварање услова за приступачност и
уједначеност коришћења примарне здравствене
заштите на својој територији;
3.
координирање,
подстицање,
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организацију
и
усмеравање
спровођења
здравствене заштите која се остварује делатношћу
органа јединица локалне самоуправе, грађана,
предузећа, социјалних, образовних и других
установа и других организација;
4. планирање и остваривање сопственог
програма за очување и заштиту здравља од
загађене животне средине што је проузроковано
штетним и опасним материјама у ваздуху, води и
земљишту, одлагањем отпадних материја, опасних
хемикалија, изворима јонизујућих и нејонизујућих
зрачења, буком и вибрацијама на својој територији,
као и вршењем систематских испитивања
животних намирница, предмета опште употребе,
минералних вода за пиће, воде за пиће и других
вода које служе за производњу и прераду животних
намирница и санитарно-хигијенске и рекреативне
потребе, ради утврђивања њихове здравствене и
хигијенске исправности и прописаног квалитета;
5. обезбеђивање средстава за вршење
оснивачких права над Домом здравља у складу са
законом, а које обухвата изградњу, одржавање и
опремање
здравствених
установа,
односно
инвестиционо
улагање,
инвестиционо-текуће
одржавање
просторија,
медицинске
и
немедицинске опреме и превозних средстава,
опреме у области интегрисаног здравственог
информационог система, као и за друге обавезе
одређене законом;
6. сарадњу са хуманитарним и стручним
организацијама, савезима и удружењима, на
пословима развоја здравствене заштите;
7. могућност обезбеђивања услова за бољу
кадровску структуру Дома здравља, до норматива,
односно стандарда прописаних у складу са
Законом и прописима донетим за спровођење овог
закона, за које се, због недостатка финансијских
средстава у систему обавезног здравственог
осигурања средства не могу обезбедити на основу
уговора закљученог са организацијом за обавезно
здравствено осигурање, односно због недостатка
сопствених прихода здравствене установе, а до
стварања услова да се кадровска обезбеђеност
финансира из средстава обавезног здравственог
осигурања, односно из сопствених прихода
здравствене установе;
8. обезбеђивање средстава за пружање
хитне медицинске помоћи у складу са чланом 162.
ст. 1. и 2. Закона о здравственој заштити.
Оснивач своје обавезе из претходног става
ове Одлуке извршава до нивоа планираних
новчаних средстава предвиђених финансијским
планом за текућу буџетску годину и Одлуком о
буџету општине Шид за исту.
Члан 7.
Права и обавезе Дома здравља према
oснивачу су:
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- да континуирано, благовремено и
квалитетно обавља делатност из члана 3. и 4. ове
Одлуке,
- да рационално користи средства, опрему и
инвентар,
- да сарађује са oснивачем у решавању свих
значајнијих питања од интереса за обављање своје
делатности,
- да најмање једанпут годишње подносе
извештај о раду и финансијском пословању,
- и друге обавезе у складу са законом и
актима Скупштине општине.
V ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 8.
Органи управљања Дома здравља су:
директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Директора, чланове Управног и Надзорног
одбора именује и разрешава oснивач.
Члан 9.
Директор Дома организује рад и руководи
процесом рада Дома здравља, представља и заступа
Дом здравља, успоставља систем интерне контроле
и одговоран је за законитост рада Дома здравља.
Директор подноси Управном одбору
писмени тромесечни, односно шестомесечни
извештај о пословању Дома здравља, присуствује
седницама и учествује у раду Управног одбора, без
права одлучивања.
У остваривању обавеза у руковођењу
директор:
1. организује и руководи процесом
рада Дома здравља
2. одговоран је за благовремено и
квалитетно пружање здравствене
заштите и спровођење унутрашње
провере квалитета стручног рада
здравствених
радника
и
здравствених сарадника
3. стара се о законитости рада Дома
здравља и одговара за законитост
рада
4. одлучује о правима и обавезама
запослених из радног односа у
складу са Законом и општим актима
5. предлаже програм рада Дома
здравља и предузима мере за
његово спровођење
6. одговоран
је
за
извршење
финансијског плана и програма рада
Дома здравља у складу са законом
7. доноси општи акт о организацији и
систематизацији послова у Дому
здравља
8. доноси одлуке о специјализацијама
и
ужим
специјализацијама
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здравствених
радника
и
здравствених сарадника у складу са
законом
9. одговоран је за извршавање судских
одлука,
аката
и
налога
инспекцијских и других законом
овлашћених органа
10. утврђује начин организовања и
спровођења здравствене заштите за
време штрајка у складу са законом
11. врши и друге послове предвиђене
законом и другим прописима,
Статутом и другим општим актима
Дома здравља.
Члан 10.
Директор Дома здравља именује се на
период од четири године, највише два пута
узастопно.
Статутом Дома здравља у складу са
Законом уређују се услови, начин и поступак
именовања и разрешења директора и вршиоца
дужности директора.
Члан 11.
Управни одбор:
- доноси статут Дома здравља уз сагласност
oснивача,
- доноси друге опште акте Дома здравља у
складу са Законом,
- одлучује о пословању Дома здравља,
- доноси програм рада и развоја Дома
здравља,
- доноси финансијски план и годишњи
обрачун Дома здравља у складу са Законом,
- усваја годишњи извештај о раду и
пословању Дома здравља,
- одлучује о коришћењу средстава Дома
здравља, у складу са Законом,
- расписује јавни конкурс и спроводи
поступак избора кандидата за обављање функције
директора,
- обавља и друге послове утврђене Законом
и Статутом.
Члан 12.
Управни одбор у Дому здравља има пет
чланова, од којих су два члана из реда запослених у
Дому здравља, а три члана су представници
oснивача. Најмање један члан из реда запослених у
Управном одбору мора бити здравствени радник са
високом школском спремом.
Чланови Управног одбора именују се на
период од четири године.
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Члан 13.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада
Управног одбора и директора Дома
здравља
- прегледа периодичне и годишње
обрачуне – извештаје о раду и о
пословању да ли су сачињени у складу
са Законом и другим прописима
- утврђује да ли се пословне књиге и
друга документа Дома здравља воде
уредно и у складу са прописима, а може
их дати и на вештачење
- разматра извештаје ревизора, налазе и
акте инспекцијских и других органа
- врши увид у спровођење одлука
Управног одбора
- обавља и друге послове утврђене
Законом и Статутом.

Члан 14.
Надзорни одбор у Дому здравља има три
члана од којих је један члан из реда запослених у
Дому здравља, а два члана су представници
oснивача.
Чланови Надзорног одбора именују се на
период од четири године.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Органи здравствене установе настављају да
обављају послове у складу са Законом и Статутом и
решењем о именовању до истека мандата
предвиђеног тим актима.
Члан 16.
Дом здравља је дужан да усагласи Статут
Дома здравља са овом Одлуком и Законом о
здравственој заштити у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Шид".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-32/II-15
Дана: 31. марта 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике
Србије", број: 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7.
Статута општине Шид („Сл. лист општина Срема",
број: 20/08, 19/10 и 5/12 и "Сл. лист општине
Шид", број: 3/13 ), а у вези члана 159. и 160. Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник Републике Србије", број: 72/09, 52/11 и
55/13), члана 111. Закона о социјалној заштити
(„Сл. гласник Републике Србије", број: 24/11),
члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Сл. гласник
Републике Србије", број: 16/02, 115/05 и 107/09),
Скупштина Општине Шид на седници, одржаној
дана 31. марта 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ДЕЦИ,
УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују услови
остваривања права на материјалне помоћи деци,
ученицима и студентима, који имају пребивалиште
на територији општине Шид, а које се односе на:
1. Право на бесплатан превоз ученика
основне школе,
2. Право на надокнаду трошкова превоза
ученика средње школе,
3. Право на надокнаду трошкова превоза
студената,
4. Стипендирање студената,
5. Превоз, исхрану и смештај у домове
деце са посебним потребама,
6. Ангажовање личног пратиоца за помоћ
ученику ради лакшег функсионисања током
целодневне наставе,
7. Доделу средстава успешним ученицима
из области образовања за боравак у Истраживачкој
станици Петница,
8.
Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења,
9. Куповину књига, награда и поклона
ученицима
II ПРАВА НА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
1. Право на бесплатан превоз ученика основне
школе
Члан 2.
Право на бесплатан превоз имају ученици
од 5. до 8. разреда Основне школе који свакодневно
5
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путују од места пребивалишта у насељеним
местима општине Шид до матичних школа
(међумесни саобраћај) на територији исте.
Право на бесплатан превоз остварује се по
поднетом захтеву школе коју ученик похађа, а
према релацији на којој путује.
Средства за бесплатан превоз обезбеђују се
у буџету општине Шид.
2. Право на надокнаду трошкова превоза
ученика средње школе
Члан 3.
Право на финансирање превоза из буџета
Општине Шид имају ученици средњих школа са
територије општине Шид који свакодневно путују у
Шид, као и они који путују ван територије ове
општине ради школовања у средњошколским
установама, а који први пут уписују школску
годину и нису корисници услуга смештаја, под
условом да се нису уписали и да се не школују у
средњим школама које постоје на територији
општине Шид ( Гимназија ако су у питању општи
смер и смер економског техничара и Техничка
школа ако су у питању профили: електротехничар
рачунара, машински техничар за компјутерско
конструисање,
аутомеханичар,
бравар,
пољопривредни техничар и трговац).
Члан 4.
Финансирање превоза из претходног члана
ове Одлуке у висини 50% од цене месечне
претплатне карте имају:
2. деца корисника туђе неге и помоћи или
социјалне помоћи,
3. деца корисника дечијег додатка,
4. деца са посебним потребама.
Члан 5.
Право на субвенцију за превоз ученика из
буџета општине Одељење за друштвене делатности
ће утврђивати решењем по захтеву родитеља или
старатеља.
Уз захтев за остваривање субвенције се
подноси:
5. потврда из школе о редовном упису
ученика
6. фотокопија здравствене књижице
7. уговор о превозу закључен између
законског заступника ученика и
превозника
8. документ којим се доказује да ученик
испуњава услове за финансирање
превоза у висини 50% од цене превоза (
решење којим се родитељу, или
старатељу признаје својство корисника
туђе неге и помоћи и социјалне помоћи,
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решење којим се родитељу, или
старатељу признаје својство корисника
дечијег додатка, решење надлежног
органа да ученик има статус лица са
посебним потребама).
Члан 6.
Средства за превоз ученика Општина ће
исплаћивати законском заступнику ученика по
основу решења Одељења за друштвене делатности
којим се ученику признаје право на субвенцију и
уговора закљученог између законског заступника
ученика и превозника.
Члан 7.
Сваку промену која је од утицаја на
коришћење права корисник је дужан пријавити у
року од 15 дана од настале промене Одељењу за
друштвене делатности.
3. Право на надокнаду трошкова превоза
студената
Члан 8.
Право на надокнаду трошкова превоза
имају студенти који свакодневно путују на
релацији општина Шид – место студирања.
Члан 9.
Право на регресирање трошкова превоза
студената у међуградском саобраћају остварује се
за текућу школску годину, од средстава добијених
од надлежног Покрајинског секретаријата за ове
намене.
Члан 10.
Право на регресирање трошкова превоза имају
студенти
високошколских
установа,
који
кумулативно испуњавају следеће услове:
2. имају
пребивалиште
на
територији
општине Шид,
3. свакодневно путују на међуградској
релацији до установе високог образовања,
4. нису корисници услуге смештаја у
студентским центрима,
5. школују се на терет буџета,
6. први пут уписују годину студија,
7. нису корисници студентских стипендија и
кредита
од
стране
надлежних
министарстава, Владе Републике Србије,
надлежних покрајинских органа управе,
Владе АП Војводине, локалних самоуправа,
Републичког фонда за развој научног и
уметничког
подмлатка,
Фонда
за
стипендирање
даровитих
студената
Универзитета у Новом Саду и других
6
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институција, фондова и фондација.
Право на регресирање трошкова превоза немају
апсолвенти и студенти трећег степена (докторске
академске студије).
Члан 11.
Наменска средства из члана 9. ове Одлуке
преносе се студентима који испуњавају услове из
претходног члана ове Одлуке, а након објављеног
Конкурса и Одлуке, донете од стране Одељења за
друштвене делатности Општинске управе општине
Шид, којом се утврђује списак кандидата који
испуњавају услове за регресирање превоза.
Члан 12.
Проценат субвенције за регресирање
трошкова превоза одређује Закључком начелник
Општинске управе у зависности од висине
средстава
добијених
од
Покрајинског
секретаријата из члана 9. ове Одлуке и броја
студената који испуњавају услове Конкурса.
Члан 13.
Одељење
за
друштвене
делатности
Општинске управе општине Шид доноси Решење
за сваког студента којем се утврђује право на
регресирање трошкова превоза, а у складу са
актима из члана 11. и 12. ове Одлуке.
4. Стипендирање студената
Члан 14.
Право на доделу стипендије по овој Одлуци
имају студенти:
8. који су уписали једну од година (прве до
последње) студија првог степена-основне
академске или основне струковне студије и
студије
другог
степена-дипломске
академске студије (мастер),
9. имају
пребивалиште
на
територији
општине Шид,
10. током студија нису обнављали годину,
11. нису у радном односу,
12. немају статус апсолвента.
Члан 15.
Средства за доделу стипендија обезбеђују
се у буџету општине Шид без обавезе враћања,
изузев у случајевима из ове Одлуке.
Одлуку о броју и висини стипендија доноси
Председник општине Шид у складу са Одлуком о
буџету општине Шид.
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Члан 16.
Поступак за доделу стипендија спроводи
Комисија за доделу стипендија (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има 5 чланова, а председника и
чланове Комисије именује и разрешава Скупштина
општине Шид у складу са Статутом општине.
Председник и чланови Комисије именују се
на период од 4 године.
Члан 17.
Одлуку о расписивању Конкурса доноси
Комисија најкасније до 30. октобра текуће
календарске године.
Текст Конкурса објављује се на огласној
табли општине Шид и на сајту општине Шид.

13.
14.
15.
16.

Члан 18.
Текст Конкурса садржи:
назив органа коме се пријава подноси
услове које треба да испуњавају кандидати
рок за подношење пријава
документацију коју треба приложити.

Члан 19.
Рок за подношење пријава за Конкурс је 15
дана од дана објављивања Конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на
Конкурс неће се узимати у разматрање.
Члан 20.
Кандидат уз пријаву на Конкус подноси
следећа документа:
1. уверење о уписаном зимском семестру
одговарајуће године студија,
2. уверење о висини просечне оцене током студија,
3. уверење о приходима у домаћинству,
4. уверење да током студија није обнављао годину,
5 уверење о пребивалишту или фотокопију личне
карте.
Члан 21.
Одлука о додели стипендије доноси се у
року 30 дана од дана закључивања Конкурса.
Члан 22.
Кандидат који није задовољан Одлуком о
додели стипендије може у року од 15 дана од дана
пријема исте поднети приговор председнику
општине Шид чија је Одлука коначна.
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Члан 23.
Редослед кандидата за доделу стипендије
утврђује се на основу следећих критеријума:
1.дефицитарности занимања;
2.постигнутог успеха у студирању, односно
у средњој школи;
3.прихода у домаћинству;
4.уписане године студија.
Листу дефицитарних занимања, за сваку
годину, утврђује Председник Општине на основу
исказаних потреба Општинске управе општине
Шид и Националне службе за запошљавањеИспостава Шид.
Под постигнутим резултатима, за студенте
прве године, подразумева се просек постигнут
током четворогодишњег школовања, за студенте
друге и сваке наредне године факултета,
подразумева се просек постигнут током студија и
да током студија није губио годину.
Приходи у домаћинству утврђени чланом
19. Закона о финансијској подршци породици са
децом утврђују се Решењем Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
Члан 24.
Критеријуми за утврђивање редоследа
студената из члана 23. изражавају се у бодовима на
следећи начин:
а)дефицитарна занимања 50 бодова
б) на основу успеха:
- просек оцена од 9.00 до 10.0
20 бодова
- просек оцена од 8.00 до 9.00
10 бодова
- просек оцена до 8.00
8 бодова
- просек оцена од 5.00
20 бодова
- просек оцена од 4.50 до 4.99
10 бодова
- просек оцена до 4.50
5 бодова
в) по основу прихода породице:
- без прихода или прихода
утврђених чланом 19. Закона о финансијској
подршци породици са децом - 20 бодова,
- са приходима већим од прихода
утврђених чланом 19. Закона, највише до 10.000
динара по члану домаћинства - 10 бодова,
са
приходима
по
члану
домаћинства преко 10.000 дин - 0 бодова.
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г) по основу уписане године студија:
- за уписану другу годину студија
2 бода,
- за уписану трећу годину студија
3 бода,
- за уписану четврту годину студија
4 бода,
- за уписану пету годину судија
5 бодова,
(мастер)

- за уписане студије другог степена
10 бодова.

Члан 25.
Укупан број бодова кандидата добија се
сабирањем бодова утврђених у члану 24. ове
Одлуке, а према подацима из званичне
документације.
На основу броја бодова утврђује се ранг
листа.
По утврђивању ранг листе, уколико два или
више кандидата имају једнак број бодова, предност
има кандидата који је уписао факултет са листе
дефицитарних занимања.
Уколико два или више кандидата имају
једнак број бодова у случају из претходног става, а
уписали су факултет са листе дефицитарних
занимања, предност има онај кандидат који има
мање приходе у домаћинству.
Члан 26.
Одлука Комисије о додели стипендије,
доставља се сваком кандидату и објављује на
огласној табли Скупштине општине Шид.
Члан 27.
Између даваоца и корисника стипендије
закључује се уговор о стипендирању којим се
регулишу међусобна права и обавезе.
У име даваоца стипендије уговор о
стипендирању потписује председник Општине
Шид.
Члан 28.
Стипендија се исплаћује у трајању од десет
месеци у току календарске године, а исплата се
врши месечно.
Корисник стипендије, у року од 60 дана по
завршетку студија, дужан је да:
2. обавести о томе даваоца стипендије,
3. прихвати радно место које одговара
његовој стручној спреми,
4. остане у радном односу који је засновао по
8

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД
завршетку студија, у складу са уговором о
стипендирању, најмање онолико времена
колико је примао стипендију.

Члан 29.
Корисник стипендије дужан је да врати све
износе промљене по основу закљученог уговора о
стипендирању, увећане за износ есконтне стопе
Народне банке, уколико:
1. раскине уговор о стипендирању,
2. се у року од 60 дана не јави даваоцу
стипендије ради извршења уговорених
обавеза,
3. одбије запослење по завршеном
студију,
4. не остане у радном односу онолико
времена колико је примао стипендију
5. Превоз, исхрана и смештај у домове деце са
посебним потребама
Члан 30.
Овом Одлуком регулише се обезбеђивање
средстава из буџета општине Шид за децу са
сметњама у развоју која похађају школе за слепа и
слабовида, глува и наглува лица, децу која су
према налазу Комисије за преглед деце ометене у
развоју разврстане као особе са сметњама у
менталном развоју умереног, тешког и дубоког
степена или особе са вишеструком ометеношћу, и
све
друге
категорије
деце
утврђене
класификацијом деце са посебним потребама.
Члан 31.
Општина Шид обезбеђује у потпуности
средства за превоз ученика (и по потреби њихових
пратилаца), домски смештај и исхрану ученика
који имају пребивалиште на територији општине
Шид, за које се на основу мишљења Интересорне
комисије утврди потреба похађања одговарајуће
основне, односно средње школе, уколико на
подручју општине Шид нема одговарајуће школе.
Члан 32.
Средства из члана 32. ове Одлуке Општина
обезбеђује за ученике који похађају Основну
школу за децу оштећеног вида ''Вељко
Рамадановић'' у Земуну, Школу за основно и
средње образовање “Радивој Поповић” у Сремској
Митровици, Основну школу за децу оштећеног
слуха „Радивоj Поповић“ Земун, као и друге школе
које похађају деца са сметњама у развоју, а на
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основу донетог решења Одељења за друштвене
делатности о признавању одређеног права из главе
5. ове Одлуке.
Члан 33.
Средства за превоз ученика (и по потреби
њихових пратилаца), домски смештај и исхрану
ученика обезбеђују се у општинском буџету, а
плаћају се на основу достављене документације
(уговора између корисника услуга и пружаоца
услуга, ценовника најповољнијег превозника).
6. Ангажовање личног пратиоца за помоћ
ученику ради лакшег функционисања у школи
Члан 34.
Овом одлуком регулише се и обезбеђивање
средстава из буџета општине Шид за децу која
према мишљењу Интересорне комисије користе
додатну подршку у виду пратиоца за личну помоћ
ученику
ради
лакшег
функционисања
и
комуникације са другима током остваривања
образовно-васпитног рада у школи.
Члан 35.
Процена потреба детета за пружањем
додатне подршке врши се по захтеву родитеља,
односно старатеља детета и по службеној
дужности- на иницијативу образовне, здравствене
или установе социјалне заштитите, уз сагласност
родитеља, односно старатеља детета.
Иницијатива, односно захтев за покретање
поступка процене подноси се изабраном лекару
надлежног дома здравља, који га прослеђује
Интересорној општинској комисији. У поступку
процене Комисија је дужна да на основу утврђене
ситуације донесе мишљење у складу са
Правилником о додатној образовној, здравственој
и социјалној подршци детету и ученику („Сл.
гласник Републике Србије, број 63/10) и препоручи
додатну подршку из области образовања, са циљем
укључивања детета у живот заједнице и
обезбеђивања услова за максималан развој детета.
Мишљење Комисије доставља се родитељу,
односно старатељу и надлежном органу, односно
школи која треба да обезбеди додатну подршку, у
складу са законом.
Члан 36.
Пратиоца за личну помоћ ученику
(логопед, дефектолог) ангажује школа и са њим
9
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закључује уговор о делу, при чему се у буџету
Општине
Шид
обезбеђују
средства
за
финансирање рада пратиоца, који се школи
одобрава на основу поднетог захтева, а у оквиру
средстава одобрених месечном квотом за накнаду
трошкова који јој припадају у складу са законом и
планираним средствима за поједину образовноваспитну установу.
7. Додела средстава за боравак у Истраживачкој
станици Петница успешним ученицима из
области образовања
Члан 37.
Право на финансирање боравка ученика у
Истраживачкој станици Петница имају ученици
средњих школа заинтересовани за науку и
истраживачки рад, на основу списка ученика који
школа доставља
Одељењу за
друштвене
делатности и испостављене фактуре Истраживачке
станице Петница, и то у износу 50% од укупне
цене смештаја и исхране.
Критеријуме за пријављивање и избор
ученика за похађање програма у ИСП прописује
Истраживачка станица Петница.
Средства за боравак ученика предвиђена су
у буџету Општине Шид.
8. Превоз ученика на републичка и међународна
такмичења
Члан 38.
Право на превоз ученика на републичка и
међународна такмичења имају ученици основних и
средњих школа који су се квалификовали на иста, а
на основу поднетог захтева и спискова ученика које
школе достављају Одељењу за друштвене
делатности, у складу са износом средстава
обезбеђеном за наведене намене у буџету општине
Шид.
9. Куповина књига, награда и поклона
ученицима
Члан 39.
Општина ће, у складу са износом средстава
предвиђеном Одлуком о буџету за одређену
календарску годину, извршити финансирање
куповине књига за децу основних школа чије
породице спадају у категорије за које је потребно
обезбедити додатну социјалну подршку (деца
корисника туђе неге и помоћи, социјалне помоћи и
деца са посебним потребама), под условом да ову
куповину не финансирају други нивои власти,
куповину награда ученицима основних и средњих
школа за остварене резултате у току школовања на
општинским школским такмичењима (диплома и
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књига), књига за најбоље ученике завршних
разреда основних и средњих школа и пригодних
поклона за ученике првих разреда основних школа.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Ученици средњих школа који су остварили
право на субвенцију трошкова превоза ради
похађања средње школе у складу са Закључком
Председника општине Шид број: 610-6/I-14 од
26.08.2014. године, имају право и даље на превоз
под истим условима под којима су остварили право
на превоз, до краја школске 2014/2015. године.
Члан 41.
Студенти који су остварили право на
стипендију по Одлуци о стипендирању студената
општине Шид (''Сл. лист општина Срема, бр. 24/11
и 37/12) имају право и даље на стипендију под
истим условима под којима су остварили право на
стипендију.
Члан 42.
Даном ступања на ове Одлуке престаје да
важи Одлука о стипендирању студената („Сл. лист
општина Срема“ бр. 24/11 и 37/12.
Члан 43.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-33/II-15
Дана: 31. марта 2015.
Шид ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

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 („Сл. лист општина Срема“ број:
20/08,19/10-исправка, 5/12 и «Сл. лист општине
Шид» број: 3/13), а у вези члана 1. Одлуке о
престанку важења Одлуке о коришћењу средстава
солидарности општине Шид («Сл. лист општина
Срема» број: 2/04 и 8/09), Скупштина Општине
Шид, на седници одржаној 31. марта 2015. године,
донела је
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ОДЛУКУ
О БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ФОНДА
СОЛИДАРНОСТИ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
И ГАШЕЊУ ПОДРАЧУНА ИНДИРЕКТНОГ
БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА ФОНДА
СОЛИДАРНОСТИ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
Члан 1.
Брише се Фонд солидарности стамбене
изградње основан Одлуком о коришћењу средстава
солидарности општине Шид ( «Сл. лист општина
Срема» број: 14/99, 3/01 и 16/01), из регистра којег
води надлежни државни Орган.
Члан 2.
На основу ове Одлуке извршиће се гашење
подрачуна инидректног буџетског корисника
Фонда солидарности стамбене изградње,
Карађорђева бр. 2, ЈБКЈС: 09069, који се води на
ДБК: Општинској управи општине Шид, матични
број КЈС: 08702837, ПИБ КЈС: 101545951, у
Управи за трезор Сремска Митровица.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-38/II-15
Дана: 31. марта 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број:
129/07), члана 12. Закона о легализацији објеката
(„Сл.гласник РС“, бр: 95/2013, 117/2014) .и члана
40. став1. тачка 7. Статута Општине Шид(„Сл.лист
општина Срема“ бр.20/08,19/10-испр.,5/12 и 4/13“
и „Сл.лист општине Шид“, 3/13), Скупштина
општине Шид, на седници одржаној дана 31.
марта 2015. године, донела је

уторак 31. март 2015.

ОДЛУКУ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ
ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
„ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ ШИД
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о поверавању
послова Јавном предузећу „Завод за урбанизам „
Шид, број:011-8/2010-08 од 8.фебруара 2010.
године коју је донела Скупштина општине Шид,а
објављена је у „Сл.листу општина Срема“, број:
2/2010.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл.листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-39/II-15
Датум: 31. марта 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 93 и 32. Закона о
локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» број
129/07 и 83/14), и члана 40. став 1. тачка7.
Статута општине Шид («Сл. лист општина Срема»
број 20/08 , 19/10 исправка
5/12 и „Сл. лист
општине Шид“ 3/13), и уз претходно прибављену
саглсност
Покрајинског Секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
број, као и мишљења Националног савета русинске
националне мањине број: 37-01/15 од 18.02.2015.
године, и мишљења Националног савета словачке
националне мањине број: 01-145 од 11.02.2015.
године, Скупштина општине Шид на седници
одржаноj 31. марта 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШИД
I
Овом Одлуком одређују се називи нових
улица у насељеном месту Шид.
II
У насељеном месту Шид, у насељу
„Исток“улице које немају назив , а обележене су
11
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као: -„Нова“ носиће назив улица: “др НИКОЛЕ
ТРУМИЋА“;
-“Нова 3“ носиће назив улица: „ПРОТЕ
ДУШАНА ЛЕТИЋА“;
-“Нова 5“
носиће назив улица :“др
ДРАГУТИНА ГРЧИЋА“;
У делу насељеног места Шид , који нема
назив , а обележен је као “Трг“, носиће назив: „ТРГ
ЖРТАВА ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКЕ РАЦИЈE.
III
Овa Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „ Службеном листу општине
Шид“.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 01-37/II-15
Дана: 31. марта 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-36/II-15
Датум: 31. марта 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

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 општина Срема“
број: 20/08,19/10-исправка, 5/12 и «Сл. лист
општине Шид» број: 3/13), а у вези члана 64.
Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС»
број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13-исправка, 108/13 и 142/14), Скупштина
Општине Шид, на седници одржаној
31. марта
2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ОПШТИНЕ
ШИД
Члан 1.
Укида се буџетски Фонд за развој
предузетништва општине Шид, основан Одлуком о
буџетском Фонду за развој предузетништва
општине Шид ( «Сл. лист општина Срема» број:
34/11).
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На основу члана 60. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије„ број: 62/06, 65/08 и 41/09),
члана 32 став 1. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи („Сл гласник РС“ број: 129/07) и члана
40. став 1. тачка 5. Статута општине Шид
(Службени лист општина Срема, брoj: 20/08), а уз
сагласност Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, броj: 320-11-3310/2015-14 од 16.
03. 2015. године Скупштина општине Шид, на
седници одржаној дана 31. марта 2015. године,
донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
Заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Шид
1. ОПШТИ ДЕО
Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта
на
територији општине Шид, садржи анализу
постојећег стања пољопривредног земљишта и
могућности нове организације, уређења и заштите
земљишта,
обухватајући
производни,
агроекономски,
инфраструктурни,
правни,
административни,
друштвено-комунални
и
еколошки аспект.
Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта израдила је
Комисија за израду за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у Општини Шид,
1.1 ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ШИД
Општина Шид заузима површину од 687
км2 , што је сврстава у групу већих општина у АП
Војводини са 19 насеља и 19 катастарских
општина. Према попису становништва из 2012.
године на подручју општине живи 34.188.
становника, од чега у граду Шиду 14.893. Општину
Шид чине следеће катастарске општине:
Адашевци,
Бачинци,
Батровци,
Беркасово,
Бингула,
Вашица,
Вишњићево,
Гибарац,
Ердевик,Ђипша, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба,
Моловин, Моровић, Привина Глава,Сот и Шид.
Територија општине Шид смештена је на тромеђи
Републике
Србије,Републике
Хрватске
и
Републике Српске.Са општинима суседних држава
повезани смо магистралним и регионалном
путевима као и са железничком мрежом. Насељена
места у општини повезана су међусобно асфалтним
путевима
Насеља се разликују по географском и
топографском положају, величини, природним,
демографским и привредним карактеристикама.
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На подручју општине Шид комасирано је укупно
52870ха 90а и 71м2, пољопривредног земљишта.
Комасација није извршена на 15832ха 18а и 71м2 у
катастарским општинама: Моровић, Батровци,
Моловин, Љуба и Ђипша.
1.2. РЕЉЕФ И ГЕОЛОШКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ШИД
Данашњи изглед рељефа општине Шид је
последица утицаја унутрашњих и спољашњих
сила.Унутрашње силе су утицале на стварање
макрорељефа издизањем појединих делова и
спуштањем других а пре свега односи се на предео
захваћен падинама Фрушке Горе, спољашње силе
теже да изравнају постојеће висинске разлике.
Најзначајније геолошко доба за опстанак основног
облика рељефа је кенозоик када се са ових
простора повукло пространо Панонско море и
почело је под утицајем спољашњих сила, ерозијом,
ветром и водом, навејавање леса које још и данас
траје.
1.3. ПЕДОЛОГИЈА ОПШТИНЕ ШИД
Преовлађујући
тип
земљишта
на
територији општине Шид су чернозем, црнице и
гајњаче. Земљишта у овом типу имају релативно
висок потенцијал родности. Висина приноса је
варијабилна и условљена висином воденог талога и
непотпуном агротехником.
Садржај хумуса је на веома ниском нивоу 1,5-3,7
%, пХ вредност земљишта варира у границама од
неутралне до благо алкалне, док је садржај макро
елеменатахранљивих
материја
у
лако
приступачном облику ( Н,П,К) такође неуједначен
и креће се од ниског садржаја до оптималне
обезбеђености.
Пољопривредно земљиште на територији општине
није изложено деловању ерозије, те се активности
у овом смеру не планирају.
Што се тиче распрострањености врста земљишта
пре свега треба издвојити: ливадску црницу
(карбонатну
и
безкарбонатну),
чернозем
(карбонатни и безкарбонатни), ритску црницу и
гајњаче.
1.4. КЛИМA ОПШТИНЕ ШИД
У склопу природних фактора неког
региона, клима има знатан утицај на стварање
погодних или непогодних односа пријатних или
непријатних услова за живот и рад човека.
Савремен човек све теже и теже подноси
климатске екстреме и стога је потребно тежити да
се постигну максималне погодности за човека. Да
би се све то постигло потребно је детаљно
проучити поједине климатске елементе и на основу
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тих сазнања планирања, максимално смањити
утицај неповољних, а повећати утицај повољних
елемената.
1.5. КАНАЛСКА МРЕЖА ОПШТИНЕ ШИД
Савремена
обрада
пољопривредног
земљишта захтева оспособљавање већ изграђеног
водног режима за наводњавање, па је потребно
извршити чишћење, нивелисање и стављање у
функцију целокупног система каналске мреже.
Пољопривредно земљиште у општини Шид са
функционисањем мелиорационог система и
организованим агротехничким мерама може
постати подручје производње здраве хране, које се
добро пласира на домаћем тржишту и у земљама
Европе.
Велики недостатак каналске мреже у општини
Шид јесте пре свега неизгрђеност система канала
за наводњавање. Са обзиром на то да је општина
Шид богата воденим токовима, пре свега мислимо
на реку Босут која целом својом дужином пролази
кроз територију општине Шид и вештачким
језерима поред насеља Ердевик и Сот недовољна је
искоришћеност
природних
потенцијала
за
савремену пољопривредну производњу
1.5.1 ОДВОДЊАВАЊЕ
На територији општине Шид постоји девет
сливова за одводњавање са укупно 1.090 км
каналске мреже са 101км главне каналске мреже и
989.59 км секундарне мреже. Наведени сливови су:
Источно-Ободни, Вртич, Липовац са реципијентом
Савом, Директни улив, Шидина, Вагант, Ђупунт,
Борис са реципијентом Босутом и Моловински са
реципијентом Дунавом. Каналска мрежа је у
релативно лошем стању пошто је део каналске
мреже замуљен и обрастао растињем стога је
потребно извршити измуљавање и чишћење
канала.
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условљава и мање приносе са земљишта и пад
квалитета истог.
У том циљу предлаже се:
-Редовна контрола плодности земљишта и
употребе минералних ђубрива и пестицида на
комасационом подручју.
-Скидање обраслих међа и стварање нових
обрадивих површина.
-Редовно чишћење хидрофилне вегетације
у каналској мрежи за одводњавање чиме се
смањује могућност појаве штеточина.
-Планско
развијање
пољозаштитних
појасева који штите земљиште од ерозије и ветра.
-Уређење површина и редовна обрада
земљишта и повећање сетвене површине
-Повећава се покривеност земљишта, а
самим тим и транспирација са већом количином
чистог ваздуха.
1.7. ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Заштита пољопривредног земљишта
Земљиште у КО Шид није изложено
ерозији. У кишовитим годинама велике штете
проузрокује вода која се задржава на њивама цело
пролеће. Нема довољно канала за одводњавање, а
одржавање постојећих није задовољавајуће.
Канали се не користе за наводњавање, а без тога
нема интезивне производње.
Земљиште није изложено опасним и штетним
материјама. Постоје добри услови за производњу
еколошки исправне хране.
Контрола плодности земљишта на мањим
газдинствима се не обавља, а примена минералних
ђубрива је недовољна и произвољна. На већим
поседима је редовна контрола плодности
земљишта.
Контрола примене пестицида није задовољавајућа.
Уређење пољопривредног земљишта

1.6. ЕКОЛОГИЈА ОПШТИНЕ ШИД
Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта потребно
је обухватити и еколошки аспек уређења и заштиту
пољопривредног земљишта и простора уопште.
Савремени начин живота намеће потребу уређења
заштите од загађивања пољопривредног земљишта
и животне средине (питање депонија смећа, одвода
отпадних вода из руралних насеља и индустрије)
као и законске регулативе у овој области.
Тенденција претварања пољопривредног земљишта
у непољопривредно је у порасту, затим
неконтролисано коришћење минералних ђубрива
које повеђава загађеност земљишта и вода,
нередовно одржавање канала и путева и остало

Просечна величина поседа је 01ха92а07м2.
Просечна величина парцеле је 00ха88а89м2.
Комасирана површина је 52.870ха 90 а 71м2
Некомасирана површина је 15.832.ха 18а 54м2 и то
у следећим катастарским општинама: КО
Батровци, КО Моровић, КО Моловин, КО Љуба и
КО Ђипша.
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Корисници пољопривредног земљишта у државној својини

назив корисника и његова адреса

површина
земљишта
коју користи
(ха)

Александар Винчић, Шид, Бранка Радичевића38 2010./2030.

101,7279

Верица Винчић, Сот, Маршала Тита 87а 2009./2029.
Гордан Лазаревић, Гибарац, Иве Лоле Рибара 8 2009./2029.
Мира Брестовачки, Ердевик, Матије Гупца 65 2009./2039.
"Винарија Моловин", Шид, Златка Шнајдера 2 2009./2039.
"ЈИТ-инжињеринг-агро", Ердевик, Милин До 53 2009./2039.
Станислав Лујић, Вашица, Војвођанска 12 2012./2015.

62,7950
21,3121
22,0770
47,1744
30,3802
22,3297

Ненад Шапоња, Ердевик, Фрушкогорска 71 2012./2015.

28,3343

Душан Золотић, Ердевик, Живојина Мишића 68 2012./2015.
Живан Сремчић, Ердевик, Светог Саве 20 2012./2015.

17,5099
69,1487

"Agrex trade" доо, Ердевик, Ј.Н.А. 1 2012./2015.

109,7220

Ненад Сремчић, Ердевик, Светог Саве 21 2012./2015.
Милан Бојанић, Бингула, Стевана Шарца 11 2012./2015.
Милан Мартић, Гибарац, Карађорђева 27 2012./2015.
Милан Трифуновић, Гибарац, Карађорђева 25 2012./2015.
Дејан Тодоровић, Гибарац, Саве Шумановића бб 2012./2015.
Драган Бјелић, Гибарац, Десанке Максимовић 8 2012./2015.
"Beocapra" доо, Кукујевци, Грчког пријатељства бб 2012./2015.
Јован Лукић, Кукујевци, Војводе Синђелића 21 2012./2015.
Милан Зарић, Вишњићево, Дубрава 69 2012./2015.
Сава Станишић, Вишњићево, Филипа Вишњића 98 2012./2015.
ВС "ОВС" доо, Шид, Вука Караџића 4 2012./2015.
Мирко Белан, Љуба, Масарикова 15 2012./2015.
Горан Јурошевић, Јамена, Вука Караџића бб 2012./2015.
Душан Лазаревић, Јамена, Новосадска 22 2012./2015.

34,3628
13,5920
31,3791
20,8656
9,3084
51,5289
24,3825
17,0700
38,1963
46,3821
56,0466
57,2134
21,8842
4,9300

Бранко Милинковић, Бачинци,Војвођанска 14 2012./2015.

51,9537

Љубиша Чавић, Адашевци, Бранка Радичевића 132 2012./2015.

20,1101

Срето Богатић, Кукујевци, Српских владара 75 2014./2015.

49,2641

Митар Савић, Илинци, Змај Јовина 28 2014./2015.

21,9628

ЗЗ ''РАТАР'', Шид, Карађорђева 91 2014./2015.

258,2993

Срето Арсеновић, Шид, Војвођанских бригада 2 2014./2015.
Василије Кораћ, Бингула, ЈНА 2 2014./2015.

1,6055
23,2496

Борислав Мијатовић, Привина Глава, ЈНА 35а 2014./2015.

48,4426

исказано по
катастарским
општинама
(ха)
33,0348
68,6931
62,7950
21,3121
22,0770
47,1744
30,3802
22,3297
13,2744
15,0599
17,5099
69,1487
16,8376
37,6931
55,1913
34,3628
13,5920
31,3791
20,8656
9,3084
51,5289
24,3825
17,0700
38,1963
46,3821
56,0466
57,2134
21,8842
4,9300
26,1807
25,7730
20,1101
12,2273
37,0368
21,9628
64,3070
193,9923
1,6055
23,2496
32,9296
15,5130
25
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Васо Косић, Кукујевци, Војводе Путника 49 2014./2015.
Слободан Стојковић, Кукујевци, Фрушкогорска 23 2014./2015.
Радослав Ранисављевић, Вашица, Војвођанска 66 2014./2015.
Радован Анџић, Бингула, ЈНА 82
Петар Старчевић, Шид, Иве Лоле Рибара 81 2014./2015.
Драгана Радин, Адашевци, Светог Николе 15 2014./2015.
Никола Гајица, Ердевик, Матије Гупца 49 2014./2015.
Предраг Голубовић, Вашица, Вука Караџића 66 2014./2015.

24,9340
11,3159
31,5890
6,3808
10,8905
21,9713
15,8526
6,4821

Александар Бјелић, Гибарац, Десанке Максимовић 8 2014./2015.

55,2530

Милан Мартић, Гибарац, Карађорђева 27 2014./2015.

27,4552

Далибор Келечињи, Адашевци, Фрушкогорска 56 2014./2015.

30,8255

Милош Несванулица, Вашица, Вука Караџића 58 2014./2015.
Ђуро Сворцан, Кукујевци, Српских владара 41 2014./2015.
Горан Поповић, Кукујевци, Вука Караџића 45 2014./2015.
Милорад Голубовић, Вашица, Вука Караџића 34 2014./2015.
Рајко Павковић, Кукујевци, Змај Јовина 4
Ранко Барбара, Гибарац, Ловачка 17 2014./2015.
Миленко Ђокић, Јамена, Бранка Радичевића 107 2014./2015.
Предраг Царић, Кукујевци, Републиканска 28 2014./2015.

25,1724
21,4717
15,6943
29,6771
37,0021
13,0639
14,0960
22,2216

Жељко Старчевић, Кукујевци, Цара Лазара 56 2014./2015.

33,6086

Петар Ракић, Бачинци, Вука Караџића, 24 2014./2015.

22,3615

24,9340
11,3159
31,5890
6,3808
10,8905
21,9713
15,8526
6,4821
42,4925
12,7605
27,4552
3,0950
27,7305
25,1724
21,4717
15,6943
29,6771
37,0021
13,0639
14,0960
22,2216
8,1361
25,4725
10,1233
8,2718
3,9664
9,4743

Данило Балашћак, Бикић До, Чапајева 48 2014./2015.

41,4924

Жељка Старчевић, Јамена, Војвођанска 12 2014./2015.
JП "Национални парк Фрушка Гора", Сремска Каменица, Змајев трг 1
2009./2029.

20,1299

32,0181
20,1299

49,2374

49,2374

9,5524
2.032,2720

9,5524
2.032,2720

ЈВП "Воде Војводине", Булевар Михајла Пупина 25 2012./2022.
Укупно

• извор података: Уговори о закупу пољопривредног земљишта у државној својини
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ТАБЕЛА 16а. Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена закупом
или давањем на коришћење без накнаде
Катастарска
општина

Површина
(ха)

Адашевци

84,1298

Бачинци

13,6292

Батровци

49,1016

Беркасово

14,0615

Бингула

32,5729

Вашица

36,3234

Вишњићево

243,9892

Гибарац

71,7530

Ердевик

234,7457

Ђипша

43,3809

Илинци

12,3792

Јамена

170,8374

Кукујевци

76,0413

Љуба

43,6545

Моловин

130,3811

Моровић

867,0443

Привина Глава

22,8960

Сот

155,1455

Шид

133,0545

контрола из
таб. 16.

2266,8614

Разлог изузимања

Коментар

Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују
Правно и фактичко стање
се разликују

У катастру се води као грађевинско земљиште, до привођења
намени користи се као пољопривредно. Комисијски
констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.
На терену није пољопривредно земљиште, промена није
спроведена у катастру. Комисијски констатовано.

2266,8614

 катастарске парцеле на коју се односи изузимање налазе се у документацији комисије
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уторак 31. март 2015.

 Јавна надметања се групишу тако да њихова величина координира са аграрном структуром ЈЛС (+/-10%)
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-26/II-15
Дана: 31. марта 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

66
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На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 44. став 1. тачка 5. и става 2.
истог члана Закона о култури («Сл. гласник РС»
број 72/2009) и члана 19. и 40. тачка 22. Статута
општине Шид («Сл. лист општина Срема» број
20/08 , 19/10 исправка и 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13) Скупштина општине
Шид на седници одржаноj дана 31. марта 2015.
годинe донелa је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА НАРОДНE БИБЛИОТЕКЕ ''СИМЕОН
ПИШЧЕВИЋ'' ШИД ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
Народне библиотеке ''Симеон Пишчевић'' Шид за
2015. годину, на основу Одлуке Управног одбора
Народне библиотеке ''Симеон Пишчевић'' Шид од
02.02.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-27/II-15
Датум: 31. март 2015
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 44. став 1. тачка 5. и става 2.
истог члана Закона о култури («Сл. гласник РС»
број 72/2009) и члана 19. и 40. тачка 22. Статута
општине Шид («Сл. лист општина Срема» број
20/08 , 19/10 исправка и 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13) Скупштина општине
Шид на седници одржаноj дана 31. марта 2015.
године донела је

уторак 31. март 2015.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА МУЗЕЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ
„ИЛИЈАНУМ“ ШИД ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
Музеја наивне уметности „Илијанум“ Шид за 2015.
годину, на основу Одлуке Управног одбора
Музеја наивне уметности „Илијанум“ Шид, од
23.01.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-28/II-15
Датум: 31. март 2015
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 44. став 1. тачка 5. и става 2.
истог члана Закона о култури («Сл. гласник РС»
број 72/2009) и члана 19. и 40. тачка 22. Статута
општине Шид («Сл. лист општина Срема» број
20/08 , 19/10 исправка и 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13) Скупштина општине
Шид на седници одржаноj дана 31. марта 2015.
године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА ''САВА
ШУМАНОВИЋ'' У ШИДУ – УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА
2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
Галерије слика ''Сава Шумановић''
у ШидуУстанове културе од националног значаја за 2015.
годину, на основу Одлуке Управног одбора
Галерије слика ''Сава Шумановић''
у ШидуУстанове културе од националног значаја од
30.01.2015. године.
67

Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.

уторак 31. март 2015.

Скупштина општине Шид, на седници одржаној
дана 31. марта 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-29/II-15
Датум: 31. март 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

I
УСВАЈА
СЕ
Финансијски
план
Предшколске установе “Јелица Станивуковић
Шиља” Шид за радну 2015/2016. годину.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), а у вези члана 57. став 1. тачка 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 40.
став 1. тачка 27. Статута Општине Шид ( „Сл. 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 31. марта 2015. године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-31/II-15
Датум: 31. март 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу расхода
за 2014.годину Предшколске установе “Јелица
Станивуковић Шиља” Шид.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-30/II-15
Датум: 31. март 2015.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), а у вези члана 57. став 1. тачка 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” број 72/09, 52/11 и 55/13) и члана 40.
став 1. тачка 22. Статута Општине Шид ( „Сл. лист
општина Срема“ број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и
„Службени лист општине Шид“ број 3/13)
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Службени лист општине Шид, излази по потреби,
Издавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,
Карађорђева бр. 2 Шид.
Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544
www.sid.rs
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