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На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана
59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'', брoj: 129/07) и члана 40. став 1. тачка
7. и члана 75. став 1. 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 је, на седници одржаној
дана 16. маја 2014. године, донела
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ OПШТИНЕ ШИД
Члан 1.
У Одлуци
о организацији Општинске
управе општине Шид („Сл. лист општина Срема“
број: 25/08, 30/08, 39/09 и 38/11 ), у члану 3. став 1.
додаје се алинеја ж) која гласи:
„води евиденцију о стању, вредности и
кретању средстава у јавној својини које користе у
складу са законом органи општине Шид.“
Члан 2.
У члану 16. став 1. иза алинеје 15 додаје се
алинеја 16 која гласи:
„води књиговодствену вредност општинске
имовине.“
Досадашње алинеје 16-26 постају алинеје
17-27.
Члан 3.
У члану 17. став 1. иза алинеје 27 додаје се
алинеја 28 која гласи:
„води јединствени регистар непокретности
у јавној својини општине и врши његово
ажурирање у посебном софтверу за евиденцију
имовине.“

Досадашње алинеје 28-38 постају алинеје
29-39.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-96/II-14
Датум: 16. маја 2014. године
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број: 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. и 32.
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 28. став 2,
36. став 6, 49. став 3. и 69. став 3. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, број: 72/11)
Скупштина општине Шид на седници одржаној
дана 16. маја 2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ,
УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ
СТВАРИМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом одлуком се, у складу са законом:
- одређују носиоци права коришћења ствари у
својини општине као и њихова овлашћења,
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- одређују корисници ствари у својини општине
као и њихова овлашћења,
- утврђује надлежни орган општине за припрему и
доношење аката у вези са прибављањем,
коришћењем, управљањем и располагањем
стварима у својини општине и одређује се лице
надлежно да у име општине закључи уговор у вези
са истима,
- прописује надлежност за вођење евиденције
ствари у својини општине и евиденције
непокретности у јавној својини које користе органи
општине и
- прописује надлежност за вршење надзора над
применом закона и других прописа који уређују
јавну својину и над применом ове одлуке.
Прибављање, коришћење, управљање и
располагање стварима
Члан 2.
Под прибављањем ствари у својину
општине, у смислу ове одлуке, подразумева се
прибављање ствари по тржишној вредности,
разменом, изградњом и бестеретним правним
послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава
воље).
Право коришћења ствари у својини
општине, у смислу ове одлуке, обухвата право
држања ствари,коришћења исте у складу са
природом и наменом ствари, давања у закуп и
управљања истом.
Под управљањем стварима у својини
општине, у смислу ове одлуке, подразумева се
одржавање, обнављање и унапређивање истих, као
и извршавање законских и других обавеза у вези са
тим стварима.
Под располагањем стварима у својини
општине, у смислу ове одлуке, подразумева се:
1) давање ствари на коришћење;
2) давање ствари у закуп;
3) пренос права јавне својине на другог носиоца
јавне својине (са накнадом или без накнаде),
укључујући и размену;
4) отуђење ствари;
5) заснивање хипотеке на непокретностима;
6) улагање у капитал;
7) залагање покретне ствари.
Под отуђењем непокретности у смислу
става 4. тачке 4) овог члана подразумева се и
одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим
у случају кад рушење наложи надлежни орган због
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тога што објекат склон паду и угрожава
безбедност, односно кад надлежни орган наложи
рушење објекта изграђеног супротно прописима о
планирању и изградњи.
Члан 3.
На услове прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом давања у
закуп ствари у јавној својини и поступке јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
примењују се одредбе Уредбе о условима
прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда
(„Службени
гласник РС„ број: 24 /2012) .
Носиоци права коришћења ствари у својини
општине
Члан 4.
Носиоци права коришћења ствари у
својини општине могу бити:
1) месне заједнице, у складу са одлуком
Скупштине општине којом се уређује положај
месних заједница,
2) установе и друге организације чији оснивач је
општина, уколико им се право коришћења на
ствари пренесе,
3) јавна предузећа и друштва капитала чији је
оснивач општине Шид, уколико им се право
коришћења на ствари пренесе уговором на основу
одлуке Скупштине општине,
4) остала правна лица, на основу концесије или по
другом основу предвиђеним законом.
Право коришћења
Члан 5.
Носиоци права коришћења из члана 4. ове
одлуке имају право да ствар држе и да је користе у
складу са природом и наменом ствари, да је дају у
закуп и да њоме управљају у складу са овом
одлуком.
Давање у закуп ствари у својини општине
врши се по претходно прибављеној сагласности
Скупштине општине.
Актом Скупштине општине из става 2. овог
члана даје се начелна сагласност да се ствар да у
закуп,опредељује се намена ствари за време
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трајања закупа, али не и будући закупац и услови
закупа.
Уговор о закупу закључен без сагласности
Скупштине општине из става 2. и 3. овог члана
ништав је.
Средства остварена давањем у закуп ствари
из става 1. овог члана приход су носиоца права
коришћења који је ствари дао у закуп.
Скупштина општине може одлучити да се
непокретност у својини општине на којој постоји
право коришћења из члана 4. ове одлуке, која није
у функцији остваривања надлежности, односно
делатности носиоца права коришћења на тој
ствари, као и непокретност која се користи
супротно закону, другом пропису или природи и
намени непокретности, одузме од носиоца права
коришћења.
У случају кад се непокретност изда у закуп
без сагласности Скупштине општине, сматраће се
да се непокретност користи супротно овој одлуци у
смислу става 6. овог члана.
Скупштина општине може одлучити да се
непокретност у својини општине на којој постоји
право коришћења из члана 4. ове одлуке одузме од
носиоца права коришћења и у случајевима који
нису наведени у ставу 6. овог члана, под условом
да се носиоцу права коришћења обезбеди
коришћење друге одговарајуће непокретности.
Право коришћења на непокретности у
својини општине из члана 4. ове одлуке престаје и
у случају њеног отуђења из својине општине, на
основу одлуке Скупштине општине, и то независно
од воље носиоца права коришћења на тој
непокретности, у случају престанка носиоца права
коришћења, као и у другим случајевима утврђеним
законом.
О давању на коришћење непокретности
одузете у складу са ставом 6. и 8. овог члана, као и
о непокретности коју општина стекне наслеђем,
поклоном или једностраном изјавом воље или на
други законом одређен начин, одлучује Скупштина
општине.
Корисници ствари у својини општине
Члан 6.
Корисници ствари у својини општине су
органи и организације општине.
Органи општине користе непокретне и
покретне ствари у својини општине намењене
извршавању права и дужности општине, које су
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прибављене за потребе тих органа или су им дате
на коришћење.
Органи општине користе и непокретности у
јавној својини које непосредно не служе
извршавању надлежности, већ за остваривање
прихода путем давања у закуп, односно на
коришћење (тзв. комерцијалне непокретности пословни простор, станови, гараже, гаражна места
и др.).
Члан 7.
Општина Шид може пренети право
коришћења на непокретностима на којима има
право јавне својине другим правним лицима и
организацијама, без накнаде, а за обављање
делатности за коју су основане и то:
-установама, јавним службама и другим
организацијама чији је оснивач Скупштина
општине,
-месним заједницама на територији
општине Шид, које је основала Скупштина
општине,
-јавним предузећима, друштвима капитала
чији је оснивач општина Шид, као и њиховим
зависним друштвима, а које нису пренете у својину
тог јавног предузећа односно друштва.
Непокретности у својини општине Шид
могу се дати на коришћење и осталим правним
лицима, концесијом или на други начин предвиђен
законом, са накадом или без накнаде.
Ствари у јавној својини које користе органи
општине
Члан 8.
Ствари у јавној својини које користе органи
општине за вршење права и дужности су
непокретне и покретне ствари.
Непокретне ствари
Члан 9.
Под непокретним стварима, у смислу ове
одлуке, подразумевају се службене зграде и
пословне просторије, стамбене зграде и станови,
гараже и гаражна места.
Службене зграде и пословне просторије, у
смислу ове одлуке, су: зграде, делови зграда и
просторије изграђене, купљене и на други начин
прибављене од стране општине.
3
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Распоред службених зграда и пословних
просторија у својини општине врши Председник
општине.
Стамбеним зградама, у смислу ове одлуке,
сматрају се стамбене зграде, станови, гараже и
пословни простор у стамбеним зградама, који су
изградњом, куповином или по другом основу
прибављени у својину општине за потребе органа
општине.
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Изузетно од става 2. овог члана, отуђење
покретних ствари може се вршити непосредном
погодбом под условима из Уредбе о одређивању
опреме веће вредности и утврђивању случајева и
услова под којима се покретне ствари из јавне
својине могу отуђивати непосредном погодбом
(«Сл. гласник РС» број: 53/12).
Начин коришћења, одржавања и управљања
стварима

Покретне ствари
Члан 10.
Под покретним стварима, у смислу ове
одлуке, подразумевају се превозна средства,
предмети
посебне
историјско-документарне,
културне или уметничке вредности, опрема и
потрошни материјал, покретне ствари за посебне
намене, новац и хартије од вредности.
Превозна средства, у смислу ове одлуке,
јесу моторна возила и друга средства која служе за
потребе органа општине и запослених у тим
органима и која се користе за обављање службених
послова органа општине, у складу с потребама и
њиховом наменом.
Начин коришћења превозних средстава у
својини општине уређује посебном одлуком
Општинско веће.
Опремом и потрошним материјалом, у
смислу ове одлуке, сматрају се рачунарски
системи, биротехничка опрема, средства веза,
канцеларијски намештај и други предмети
потребни за рад органа општине.
Предмети
посебне
историјскодокументарне, културне или уметничке вредности,
у смислу ове одлуке, јесу писани и други
историјски документи, скулптуре, слике, предмети
од племенитих метала и други предмети ликовне и
примењене уметности, као и други предмети и дела
од
историјско-документарног,
културног и
уметничког значаја у својини општине.
Члан 11.
Прибављање покретних ствари у својину
општине врши се на начин прописан законом
којим се уређују јавне набавке.
Отуђење покретних ствари из својине
општине врши се по правилу у поступку јавног
оглашавања, односно прикупљања писмених
понуда, на начин којим се обезбеђује интерес
носиоца права јавне својине.

Члан 12.
Органи општине дужни су да ствари у
својини општине користе на начин којим се
обезбеђује ефикасно вршење њихових права и
дужности, као и рационално коришћење и очување
тих ствари.
Функционер који руководи органом
општине, односно друго лице овлашћено одлуком
Скупштине општине стара се о законитости и
одговоран је за законито коришћење и управљање
стварима у јавној својини које користи орган.
Запослени у органима општине одговорни
су за савесно и наменско коришћење ствари у
својини општине које користе у обављању послова.
Члан 13.
Одржавање непокретних ствари у својини
општине
врши
се
предузимањем
мера
инвестиционог одржавања, адаптације и текућег
одржавања којим се обезбеђује њихово наменско
коришћење.
Одржавање непокретних ствари у својини
општине врши се у складу са годишњим планом
који доноси Скупштина општине.
Надлежност за припрему аката
Члан 14.
Припрема нацрта аката за Општинско веће
општине Шид о прибављању и располагању
стварима у својини општине у надлежности је
Службе за евиденцију и управљање општинском
имовином као унутрашње организационе јединице
Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне и
имовинско правне послове Општинске управе
општине Шид (у даљем тексту: служба).
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Надлежност за предлагање аката

Члан 15.
Општинско веће општине Шид је орган
надлежан за предлагање аката о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима
које користе органи општине.
Надлежност за доношење одлуке
Члан 16.
Одлуку о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима које користе
органи општине и одлуку о прибављању ствари и
располагању стварима у својини општине доноси
Скупштина општине.
Лице надлежно за закључивање уговора
Члан 17.
Уговор о прибављању и располагању
стварима у својини општине, у име општине,
закључује лице које одреди Скупштина општине.
Прибављање мишљења и достављање уговора
Општинском јавном правобранилаштву
Члан 18.
Уговори о прибављању и отуђењу
непокретности у својини општине закључују се по
претходно прибављеном мишљењу Општинског
јавног правобранилаштва.
Општинско јавно правобранилаштво дужно
је да мишљење из става 1. овог члана да у року од
30 дана од дана пријема захтева.
Надлежност и начин вођења евиденције
Члан 19.
Служба из члана 14. ове Одлуке надлежна
је за вођење евиденције о стању и кретању
средстава у јавној својини која користе органи
општине Шид а Одељење за финансије општинске
управе општине Шид за вођење евиденције о
књоговодственој вредности истих
О непокретностима у јавној својини које
користе органи општине Шид посебну евиденцију
у складу са уредбом Владе Републике Србије, води
служба из става 1. овог члана, а податке из ње
доставља Републичкој дирекцији за имовину (у
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даљем тексту: Дирекција), која води јединствену
евиденцију непокретности у јавној својини.
Јавно предузеће, друштво капитала,
зависно друштво капитала, установа или друго
правно лице чији је оснивач општина, води
евиденцију непокретности у јавној својини које
користи, а податке из ње доставља Служби из
претходног става која те податке доставља
Дирекцији.
Евиденцију непокретности у својини
општине служба из овог члана води у складу са
подзаконским актом који доноси Влада Републике
Србије.
Надзор
Члан 20.
Надзор над примењивањем одредаба закона
којим се уређује јавна својина и на основу тог
закона донетих подзаконских прописа о
прибављању,
коришћењу,
управљању
и
располагању стварима у својини општине као и ове
одлуке, врши Општинско веће, Одељење за
финансије Општинске управе, интерни ревизор и
буџетски инспектор (у даљем тексту: надлежни
органи).
У вршењу надзора из става 1. овог члана
надлежни органи имају право непосредног увида у
евиденцију и документацију о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у
јавној својини.
О утврђеном стању надлежни органи имају
право и дужност да обавесте Скупштину општине
и да предложе мере за откљањање утврђених
неправилности или незаконитости.
служба из члана 14. ове Одлуке подноси
Општинском већу извештај о стању непокретности
у јавној својини, најкасније до 31. маја текуће
године за претходну годину.
Органи и други корисници средстава у
својини општине код којих се врши надзор дужни
су да органу који врши надзор омогуће увид у
евиденцију и документацију о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине, као и да му дају потребна
објашњења и пруже помоћ у вршењу тог надзора.
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Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-97/II-14
Дана: 16. маја 2014. године
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”,
бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута
општине Шид (“Сл. лист општина Срема”, бр.
20/08, 19/10 исправка, 5/12 и «Сл. лист општине
Шид» број: 3/13), а у вези члана 2. став 1. и члана
13.
Закона
о
комуналним
делатностима
(“Сл.гласник РС”, бр: 88/11), Скупштина општине
Шид, на седници одржаној дана 16. маја 2014.
године, донела је
О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ O КОМУНАЛНОЈ
ХИГИЈЕНИ И УСЛУГАМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналној хигијени и
услугама („Сл. лист општина Срема“ број: 39/09,
14/10, 19/10 и 10/13), у члану 62. ставу 3. после
речи „расвету“ додају се речи „трошкове
одржавања чистоће и комуналне хигијене јавних
површина и објеката који су дати на кoришћење
насељеним местима на територији општине Шид“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Шид “.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-98/II-14
Дана: 16. маја 2014. године
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”,
бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута
општине Шид (“Сл. лист општина Срема”, бр.
20/08, 19/10 исправка, 5/12 и «Сл. лист општине
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Шид» број: 3/13), а у вези члана 2. став 1. и члана
13.
Закона
о
комуналним
делатностима
(“Сл.гласник РС”, бр: 88/211), Скупштина општине
Шид, на седници одржаној дана 16. маја 2014.
године, године, донела је
О Д Л У К У
О ФИНАНСИРАЊУ ЈАВНE РАСВЕТЕ,
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И КОМУНАЛНЕ
ХИГИЈЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ШИД
Члан 1.
Новчана средства потребна за одржавање
јавне расвете и потрошену електричну енергију за
ову намену за сва насељена места на територији
општине Шид у висини од 100% обезбеђује Јавно
предузеће за стамбене услуге и грађевинско
земљиште општине Шид.
Члан 2.
Трошкове одржавања чистоће и комуналне
хигијене јавних површина и објеката који су дати
на коришћење насељеним местима на територији
општине Шид финансира Јавно комунално
предузеће «Стандард» Шид.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу општине
Шид “.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о финансирaњу јавне расвете и
одржавања чистоће и комуналне хигијене на
територији општине Шид («Сл. лист општина
Срема» број 17/05).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-99/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број:
129/07), и члана 40. став 1. тачка 7. Статута
општине Шид (“Сл. лист општина Срема”, број:
20/08,19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист општине
Шид“ бр. 3/13) а у вези члана 49. Закона о правима
пацијената („Сл. гласник РС“ број:45/13),
Скупштина општине Шид, на седници одржаној
дана 16. маја 2014. године донела је,
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ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О САВЕТНИКУ ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД
Члан 1.
У Одлуци о Саветнику за заштиту права
пацијената на територији општине Шид („Сл. лист
општине Шид“ број 14/13) у члану 12. став 1. на
крају текста брише се тачка, ставља зарез и додају
речи:“ а исти има право на месечну накнаду у
висини од 8.000,00 динара (осамхиљададинара).
Члан 2.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине Шид“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-103/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 7. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број
129/07), члана 22. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/06,
47/11 и 93/12) и члана 40. став 1. тачка 8. 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 16. маја 2014. године,
године утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БЕРКАСОВО ЗА ПЕРИОД ОД 5 (ПЕТ)
ГОДИНА
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се самодопринос на
подручју Месне заједнице Беркасово за период од
5 (пет) година.
Члан 2.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и пребивалиште
на подручју Месне заједнице Беркасово.
Одлуку доносе и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице Беркасово, ако на том подручју имају
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непокретну имовину, а средствима се побољшавају
услови коришћења те имовине.
Одлуку доносе грађани изјашњавањем на
референдуму о Предлогу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице
Беркасово за период од 5 (пет) година.
Члан 3.
Средства прикупљена од самодоприноса
користиће се за задовољење заједничких потреба
грађана на подручју Месне заједнице Беркасово
према Програму за увођење самодоприноса и то за
следеће намене:
- изградња, поправка и одржавање
пешачких стаза и изградња цевастих пропуста,
- комунално уређење и опремање насеља,
- одржавање јавне расвете,
- уређење и озелењавање јавних површина,
- одржавање и уређење гробља (три
гробља),
- одржавање депонија смећа и сточног
гробља,
- изградњу, реконструкцију и одржавање
одводних канала кроз улице,
- реконструкција и одржавање зграде МЗ и
Дома културе,
- одржавање пољских путева (ленија) у
атару и изградњу ћуприја,
- дотације ОШ, црквама, спортским и
другим организацијама,
- разне интервентне случајеве (елементарне
непогоде и сл.),
- финансирање рада МЗ (материјални и
други трошкови),
- помоћ социјално угроженим мештанима,
- превоз ученика од 1 од 5 разреда,
- кошење и одржавање јавних површина
код старачких домаћинстава и инвалидних
лица, по Oдлукама Савета МЗ Беркасово,
- финансирање изградње главних пројеката
са техничком контролом,
- суфинансирање већих манифестација у
МЗ Беркасово,
- одржавање отворених канала и
зачепљених пропуста,
- стварање предуслова за рад младих и
сервисирање њихових програма активности
по Oдлукама Савета МЗ Беркасово.
Члан 4.
Обвезници самодоприноса су грађани који
имају пребивалиште и изборно право на подручју
Месне заједнице Беркасово и грађани који имају
на том подручју непокретну имовину, а средствима
се побољшавају услови коришћења те имовине.
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Члан 5.
Основицу самодоприноса чине зараде
(плате) запослених, приходи од пољопривреде и
шумарства према површини пољопривредног
земљишта, приходи од самосталне делатности, на
које се плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом којим се уређује порез на доходак грађана
и вредност непокретне имовине у складу са
законом који уређује порез на имовину.
Члан 6.
Самодопринос се уводи у новцу.
Самодопринос се уводи у укупном износу
од
8.040.000,00
динара
(осаммилионачетрдесетхиљададинара.).
Члан 7.
Самодопринос обвезници плаћају и то :
- 3,0%, на основицу коју чине
зараде ( плате) запослених
- 3,0% на приход од обављања
самосталне делатности на које се
плаћа порез на доходак грађана у
складу са Законом који уређује
порез на доходак грађана у смислу
члана 26.Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гл. РС“,
бр. 62/06, 47/11 и 93/12)
- 0,02% на основицу коју чине
вредност непокретне имовине на
коју се плаћа порез на имовину, у
складу са законом који уређује
порез на имовину, односно од
прихода остварених од те имовине,
за
грађане
који
немају
пребивалиште на подручју Месне
заједнице Беркасово, а поседују
непокретну имовину на њеном
подручју
- на приход од пољопривредне
делатности и то по хектару 30
килограма пшенице на годишњем
нивоу по цени са берзе на дан 01.08.
из претходне године за текућу
годину у динарској противредности
у складу са чланом 25. Закона о
финансирању локалне самоуправе
(„Сл. гл. РС“, бр. 62/06, 47/11 и
93/12 ).
Члан 8.
Начин
утврђивања
самодоприноса,
обрачун, застарелост, наплата, рокови за плаћање,
обрачун камата и начин враћања средстава вршиће
се сходно одредбама Закона којим се утврђује
порески поступак и пореска администрација.
Неутрошена средства из претходне године,
преносе се у наредну годину и утрошиће се према
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плану и програму месне заједнице за текућу
годину.
Члан 9.
Средства самодоприноса воде
прописаном рачуну код Управе за трезор.

се

на

Члан 10.
Средства самодоприноса користе се у
складу са Програмом самодоприноса који је
саставни део ове Одлуке и Годишњим планом
реализације самодоприноса Месне заједнице
Беркасово.
Члан 11.
Савет Месне заједнице Беркасово прати
реализацију самодоприноса.
Председник Савета месне заједнице је
наредбодавац за пренос и утрошак средстава, а у
одсуству председника, лице које Савет овласти.
Члан 12.
Савет Месне заједнице Беркасово обавља
следеће послове:
1.
тара се о реализацији Програма
самодоприноса,
2.
длучује о удруживању средстава са
другим
инвеститорима
ради
реализације програма
3.
оноси Програм рада и финансијски
план
4.
односи
Скупштини
општине
извештај
о
реализацији
самодоприноса
5.
бавља и друге послове везане за
реализацију и контролу трошења
средстава
остварених
из
самодоприноса.
Члан 13.
О висини и начину враћања средстава која
се остваре изнад износа који је овом Одлуком
одређен одлучује Савет месне заједнице према
одредбама Закона којим се уређује порески
поступак и пореска администрација.
Члан 14.
Надзор грађана о наменском коришћењу
средстава самодоприноса врши се путем Надзорног
одбора.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује Савет месне заједнице и то из
8
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редова грађана са територије месне заједнице који
нису чланови Савета месне заједнице.
Надзорни одбор врши контролу наплате и
трошења средстава самодоприноса у складу са
Законом, овом Одлуком и документацијом, о чему
подноси годишњи извештај Савету месне
заједнице.
Члан 15.
Саставни део ове Одлуке чини Програм
самодоприноса за насељено место Беркасово за
период од 5 (пет) година.
Члан 16.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се
донетом када се за њу изјасни већина од укупног
броја грађана из члана 2. ове Одлуке.
Комисија за спровођење референдума
подноси извештај о спроведеном референдуму
Скупштини општине Шид.
Члан 17.
Одлука о увођењу самодопирноса на
подручју Месне заједнице Беркасово за период од
5 (пет) година ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-100/II-14
Дана, 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 10. став 2. Закона о
референдуму и народној иницијативи (,,Службени
гласник РС“ број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 7.
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС“ број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 8.
Статута општине Шид (,,Службени лист општина
Срема“ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и «Сл. лист
општине Шид» број: 3/13), Скупштина општине
Шид, на седници одржаној дана 16. маја 2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДИЦЕ БЕРКАСОВО
РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БЕРКАСОВО ЗА ПЕРИОД ОД
ПЕТ ГОДИНА

петак 16. мај 2014.

изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Беркасово за период од пет година.
II
На референдуму грађани ће се изјаснити о
следећем питању:
,, Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице
Беркасово за период од пет година.“
III
На гласачком листићу грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи: ,,за“ или
,,против“.
IV
Референдум ће се одржати у петак,
25.07.2014. године у времену од 08,00 часова до
20,00 часова, суботу, 26.07.2014. године у времену
од 08,00 часова до 20,00 часова и у недељу,
27.07.2014. године у времену од 08,00 часова до
20,00 часова.
V
Органи за спровођење референдума су:
Комисија за спровођење референдума (у даљем
тексту: Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупштина општине
посебним решењем.
Задатак Комисије је да обавља следеће
послове:
- стара се о законитом спровођењу
референдума
- обавља техничке припреме за спровођење
референдума
- одређује и сачињава гласачке листиће
- одређује гласачка места и именује чланове
гласачких одбора за спровођење гласања
- утврђује и проглашава резултате гласања
или ако се за то стекну услови поништава
резултате гласања
- подноси Скупштини општине извештај о
спроведеном референдуму
- врши и друге послове одређене законом,
Статутом општине и одлукама који се односе на
увођење самодоприноса.
Гласачки одбор руководи гласањем на
гласачком месту,обезбеђује правилност и
тајност гласања и утврђује резултате гласања на
гласачком месту, у складу са упутствима Комисије.

I
РАСПИСУЈЕ СЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА
ПОДРУЧЈЕ Месне заједнице Беркасово, ради
9
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VI
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу
општине Шид“.

- врши и друге послове одређене законом,
Статутом општине и одлукама које се односе на
увођење самодоприноса.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-101/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид

III
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у »Службеном листу
општине Шид».

ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 13. Закона о референдуму
и народној иницијативи (,,Службени гласник РС“
број 48/94 и 11/98), члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“
број 129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине
Шид (,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,
19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист општине Шид“
број 3/13) и члана 3. Одлуке о поступку и начину
изјашњавања грађана месних заједница општине
Шид о увођењу самодоприноса (,,Службени лист
општина Срема“ број 21/03, 11/05, 25/09),
Скупштина општине Шид, на седници одржаној
дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ БЕРКАСОВО
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
референдума, ради изјашњавања грађана о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на
подручју Месне заједнице Беркасово за период од
5 година.
II
У Комисију се именују :
1. Џон Фајфрић, за председника
2. Зоран Видовић, за члана
3. Јелена Остојић, за члана.
Задатак Комисије је да обавља следеће
послове:
- стара се о законитом спровођењу
референдума
- обавља техничке припреме за спровођење
референдума
- одређује и сачињава гласачке листиће
- одређује гласачка места и именује чланове
гласачких одбора за спровођење гласања
- утврђује и проглашава резултате гласања
или ако се за то стекну услови поништава
резултате гласања
- подноси Скупштини општине извештај о
спроведеном референдуму

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-102/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014, године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске
управе општине Шид за 2013. годину.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-71/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
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I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског
јавног правобранилаштва за 2013. годину.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-72/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. тачка 8. и 20.
Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС»
број 129/07), члана 40. тачка 27. и 32. Статута
општине Шид («Сл. лист општина Срема» број
20/08, 19/10 исправка, 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13), а у вези члана 18. став 1.
тачка 7. Закона о јавним предузећима («Сл.
гласник РС» број 119/2012) Скупштина општине
Шид на седници одржаној 16. маја 2014. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИО-ДИФУЗНУ,
НОВИНСКУ И ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ„РАДИО ШИД“ ШИД ЗА 2013.
ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Јавног
предузећа за радио-дифузну, новинску и издавачку
делатност „Радио Шид“ Шид за 2013. годину, у
складу са Одлуком Надзорног одбора Јавног
предузећа за радио-дифузну, новинску и издавачку
делатност „Радио Шид“ Шид, под бројем: 192 од
26. 03.2014. године.

петак 16. мај 2014.

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-73/II-14
Датум: 16. маја 2014
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 21. и 40. 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) и члана 21. Закона о
јавним службама («Сл. гласник РС» број 42/91)
Скупштина општине Шид на седници одржаноj
16. маја 2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ШИД“ У
ШИДУ ЗА 2013. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Јавне
установе социјалне заштите Центар за социјални
рад „Шид“ у Шиду за 2013. годину, у складу са
Одлуком Управног одбора Установе под бројем:
06-114, од 03. марта 2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-74/II-14
Датум: 16.маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
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На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 21 .и 40. 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), а у вези члана 44. став
1. тачка 8. Закона о култури («Сл. гласник РС» број
72/2009) и члана 21. Закона о јавним службама
(«Сл. гласник РС» број 42/91) Скупштина општине
Шид на седници одржаноj 16. маја 2014. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МУЗЕЈА
НАИВНЕ УМЕТНОСТИ „ИЛИЈАНУМ“
ШИД ЗА 2013. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Музеја
наивне уметности „Илијанум“ Шид за 2013.
годину, у складу са Одлуком Управног одбора
Музеја наивне уметности „Илијанум“ Шид, под
бројем: 52/14, од 26.02.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-75/II-14
Датум: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 21. и 40. 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), а у вези члана 44. став
1. тачка 8. Закона о култури («Сл. гласник РС» број
72/2009) и члана 21. Закона о јавним службама
(«Сл. гласник РС» број 42/91) Скупштина општине
Шид на седници одржаноj 16. маја 2014. године,
донела је

петак 16. мај 2014.

Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА „САВА ШУМАНОВИЋ“
У ШИДУ – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД
НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Галерије
слика „Сава Шумановић“ у Шиду -Установа
културе од националног значаја за 2013. годину, у
складу са Одлуком Управног одбора Установе под
бројем: 126-3/2014 и 126-4/2014 од 26.02.2014.
године и Одлуке Надзорног одбора под бројем:
122-2/2014 и 122-3/2014 од 27.03.2014.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-76/II-14
Датум: 16. маја 2014
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 32. Статута
Општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13) и члана 6а. став 4.
Одлуке о Општинском јавном правобранилаштву
(“Сл.лист општина Срема” бр 15/92 и 33/09),
Скупштина општине Шид, на седници одржаној
дана 16. маја 2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ОПШТИНСКОМ
ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИОЦУ ЗА
ЗАКЉУЧИВАЊЕ ВАНСУДСКИХ
ПОРАВНАЊА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ ОД СТРАНЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА
I
Даје се сагласност Општинском јавном
правобраниоцу да закључи вансудска поравнања
са лицима која су поднела захтеве за накнаду
материјалне штете
настале од стране паса
луталица и то:
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Славиша Мирковић – на новчани износ од
60.000,00 динара,
Јовица Носан – на новчани износ од
32.000,00 динара,
Богдан Чемерлић –на новчани износ од
230.000,00 динара.

исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је

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

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Бачинци за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Бачинци под бројем: 54/14
од 27.01.2014. године.

-

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-77/II-14
Датум 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године , донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Адашевци за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Адашевци
под бројем:
307/2014 од 4.03.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-78/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10

РЕШЕЊЕ

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-79/II-14
ДАНА: 16. маја 2014
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној данa 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Батровци за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Батровци под бројем:
04/2014 од 19.02.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-80/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
13
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Бикић До за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Бикић До под бројем:16/14
од 11.02.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-81/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Бингула за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Бингула под бројем: 12 од
08.04.2014. године.

петак 16. мај 2014.

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-82/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, , донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Вашица за 2013. годину, који је донео
Савет
Месне
заједнице
Вашица
под
бројем:28/2014 од 09.03.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-83/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
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I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Ердевик за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Ердевик под бројем: 369/2014 од 21.02.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-84/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Гибарац за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Гибарац под бројем: 71 од
24.02.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-86/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид

петак 16. мај 2014.

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Илинци за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Илинци под бројем: 4/14 од
17.01.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-87/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Јамена за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Јамена под бројем: 25/2014
од 18.02.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
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II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-88/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Кукујевци за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Кукујевци под бројем:
18/2014 од 06.03.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-89/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је

петак 16. мај 2014.
РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Љуба за 2013. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Љуба под бројем: 14/2014 од
21.02.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-90/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Моловин за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Моловин под бројем: 13/14
од 13.03.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
БРОЈ: 011-91/II-14
ДАНА: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је

петак 16. мај 2014.

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Моровић за 2013. годину, који је донео
Савет Месне заједнице Моровић под бројем: 78 од
25.04.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-92/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Привина Глава за 2013. годину, који је
донео Савет Месне заједнице Привина Глава под
бројем:12 од 30.01.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-93/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Сот за 2013. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Сот под бројем:370/14 од
17.02.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-94/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
На основу члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07), члана 40. тачка 32. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број 20/08,19/10
исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Месне
заједнице Шид за 2013. годину, који је донео Савет
Месне заједнице Шид под бројем: 78/1 од
07.04.2014. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-95/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
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петак 16. мај 2014.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“
број: 129/07), члана 40. став. 1. тачка 20. и члана
44.
Статута општине Шид (,,Службени лист
општина Срема“ број: 20/08, 19/10-исправка и 5/12
, “Сл. лист општине Шид“ број: 3/13), Скупштина
општине Шид, на седници одржаној дана, 16. маја
2014. године, донела је

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

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА ЗА
ПРОВЕРУ НАВОДА ИЗБЕГЛИХ И
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ОКО РАСПОДЕЛЕ
МАТЕРИЈАЛА ДОБИЈЕНИХ ПО УГОВОРУ О
ДОНАЦИЈИ

ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

I
Образује се Анкетни одбор за проверу
навода избеглих и расељених лица око расподеле
материјала добијених по Уговору о донацији.
У Анкетни одбор се именују:
1. Лазар Димитријевић, Шид,
Саве
Шумановића бр. 125, за председника, Српска
напредна странка.
2. Илија Погрмић, Шид, Омладинска бр. 35,
за члана, Лига социјалдемократа Војводине.
3. Слободан Бановић, Шид, Трг 29.
Новембра бр. 6, за члана, Демократска странка
Србије,
4. Ђурица Еделински, Шид, Масарикова бр.
68, за члана, Српска радикална Странка,
5. Бојан Бибић, Шид, за члана,
Социјалистичка партија Србије,
6. Зоран Лазић, Шид, Ђуре Даничића бр.
13, за члана, Нова демократска странка.
II
Задатак Анкетног одбора је провера навода
избеглих и расељених лица око расподеле
материјала добијеног по уговорима о донацијама
закљученим са Комесаријатом за избеглице, по
последњој расподели.
III
Анкетни одбор је дужан да у року од 60
дана изврши задатак из члана II овог решења и
достави Избештај Скупштини.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-104/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид

На основу одредбе члана 130. став 3.
Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС”
број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,
(„Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 40. став 1.
тачка 10. Статута Општине Шид („Сл. лист
општина Срема“ број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и
„Службени лист општине Шид“ број 3/13), а у вези
члана 22. Закона о јавним службама („Сл. гласник
РС“ број 42/91 и 71/94) Скупштина општине Шид,
на седници одржаној дана 16. маја 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ШИД” ШИД
I
Разрешавају се следећи чланови Надзорног
одбора Дома здравља “Шид” Шид.
1. Петар Павловић, председник
2. Ружица Лазаров, члан
3.Др
Гордана
Тумарић,

члан.

.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-105/II-14
Датум: 16. маја 2014.
Ши д
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић
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На основу члана 45. став 4. Закона о
култури (“Сл. гласник РС” број 72/2009), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС” број 129/07), члана 22. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“ број 42/91 и 71/94) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Шид
(„Сл. лист општина Срема“ број 20/08, 19/10исправка, 5/12 и „Службени лист општине Шид“
број 3/13), Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
“СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ” ШИД
I
Разрешавају се следећи чланови Надзорног
одбора Народне библиотеке “Симеон Пишчевић”
Шид :
1. Аница Милеуснић, председник
2. Невенка Чавић, члан
3. Јадранка Бајуновић, члан
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-106/II-14
Датум: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи, („Сл. гласник РС“
број 129/07), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13,), а у вези члана 22.
Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ број
42/91 и 71/94) Скупштина општине Шид, на
седници одржаној дана 16. маја 2014. године,
донела је

петак 16. мај 2014.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРАУСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ “ПАРТИЗАН“
ШИД
I
Разрешавају се следећи чланови Надзорног
одбора Установе за физичку културу и спортску
рекреацију “Партизан” Шид :
1. Стојан Цвјетковић, председник
2. Бошко Стевановић, члан
3. Данијел Кошуљандић, члан.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-107/II-14
Датум, 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број3/13), а у вези члана 22. Закона
о јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91 и
71/94) Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
OДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ШИД
I
Разрешавају се следећи чланови Надзорног
одбора Туристичке организације Шид:
1. Рада Ђурић, председник.
2. Љубица Безик, члан.
3. Гордана Лемаић, члан.
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II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-108/II-14
Датум, 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 45. став 4. Закона о
култури (“Сл. гласник РС” број 72/2009), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,
(„Сл. гласник РС” број 129/07), члана 22. Закона о
јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91 и
71/94) и члана 40. став 1. тачка 10. 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 16. маја 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ
ЦЕНТРА ШИД
I
Разрешавају се следећи чланови Надзорног
одбора Културно образовног центра Шид:
1. Обренко Лупић, председник
2. Драган Шиђанин, члан
3. Jелена Опојевлић, члан.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-109/II-14
Датум, 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

петак 16. мај 2014.

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи, („Сл. гласник РС“,
број 129/07), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13), а у вези члана 22. Закона
о јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91 и
71/94) Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
“ШИД” ШИД
I
Разрешавају се следећи чланови Надзорног
одбора Јавне установе социјалне заштите Центар за
социјални рад “Шид” Шид.
1. Весна Ханчовски, председник
2. Мирјана Гњатовић, члан
3. Зорица Манчић, члан.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-110/II-14
Датум, 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 130. став 3. и
члана 140. став. 2. Закона о здравственој заштити
(“Сл. гласник РС” број 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 и
119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи, („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана
40. став 1. тачка 10. Статута Општине Шид („Сл.
лист општина Срема“ број 20/08, 19/10-исправка,
5/12 и „Службени лист општине Шид“ број 3/13), а
у вези члана 22. Закона о јавним службама („Сл.
гласник РС“ број 42/91 и 71/94) Скупштина
општине Шид, на седници одржаној дана 16. маја
2014.
године, донела је
20

Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ШИД” ШИД
I
У Надзорни одбор Дома здравља “Шид”
Шид именују се из реда локалне самоуправе :
1. Смиљка Радељевић из Шида,
Карађорђева бр.15, за председника,
2. Драган Панић из Сота, за члана.

ул.

Из реда запослених:
1.Др Гордана Тумарић из Шида, ул. 6
Децембра бб.
II
Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-111/II-14
Датум, 16. маја 2014
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 45. став 4. Закона о
култури (“Сл. гласник РС” број 72/2009), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,
(„Сл. гласник РС” број 129/07), члана 22. Закона о
јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91 и
71/94) и члана 40. став 1. тачка 10. 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 16. маја 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
“СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ” ШИД

петак 16. мај 2014.

I
У Надзорни одбор Народне библиотеке
“Симеон Пишчевић” Шид именују се из реда
локалне самоуправе :
1. Борис Иванишевић из Шида, за
председника,
2. Биљана Чајић из Шида, 12. Априла бр.41,
за члана.
Из реда запослених:
1. Јадранка Бајуновић
Карађорђева 17/3 – 6, за члана.

из

Шида,

ул.

II
Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-112/II-14
Датум, 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи, („Сл. гласник РС“
број 129/07), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13,), а у вези члана 22.
Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ број
42/91 и 71/94) Скупштина општине Шид, на
седници одржаној дана 16. маја 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ
“ПАРТИЗАН“ ШИД
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I
У Надзорни одбор Установе за физичку
културу и спортску рекреацију “Партизан“ Шид
именују се из реда локалне самоуправе :
1. Ковачевић Горан из Шида, за председника,
2. Николић Игор из Шида, за члана.
Из реда запослених:
1. Кошуљандић Данијел из Моровића,
ул.Шидска бр.59, за члана.

петак 16. мај 2014.

2. Драган Васић из Шида, Омладинска
бр.4, за члана.
Из реда запослених:
1. Нове Бешевић из Шида, Мокрањчева
бр.8, за члана.
II
Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године.

II
Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-114/II-14
Датум, 16. маја 2014.
Шид

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-113/II-14
Датум, 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број3/13), а у вези члана 22. Закона
о јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91 и
71/94) Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ШИД
I
У
Надзорни
одбор
Туристичке
организације Шид именују се из реда локалне
самоуправе :
1. Драгана Свитлица из Шида, 12. Априла
бр. 91, за председника,

ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 45. став 4. Закона о
култури (“Сл. гласник РС” број 72/2009), члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,
(„Сл. гласник РС” број 129/07), члана 22. Закона о
јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91 и
71/94) и члана 40. став 1. тачка 10. 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 16. маја 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА
ШИД
I
Надзорни одбор Културно образовног
центра Шид именују се из реда локалне
самоуправе :
У

1. Цветин Аничић из Шида, Масарикова
бр.68А, за председника,
2. Слободан Арсеновић из Шида, за члана.
Из реда запослених:
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1. Светлана Векић из Шида, Насеље Исток
Е1/2 бр. 8, за члана.
II
Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-115/II-14
Датум, 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу одредбе члана 123. став. 4.
Закона о социјалној заштити (“Сл. гласник РС”
број 24/11), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи, („Сл. гласник РС“, број
129/07), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Службени лист
општине Шид“ број 3/13), а у вези члана 22. Закона
о јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91 и
71/94) Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
“ШИД” ШИД
I
У
Надзорни одбор Јавне установе
социјалне заштите Центар за социјални рад “Шид”
Шид именују се из реда локалне самоуправе :
1. Јелена Жилић из Шида, ул. 7. Јула бр. 17,
за председника,
2. Даница Врцељ из Шида, за члана.

петак 16. мај 2014.

II
Мандат чланова Надзорног одбора траје
четири године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-116/II-14
Датум, 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 130. и 137. Закона о
здравственој заштити („Сл. гласник РС“ број:
107/05, 57/11 и 119/12), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС“ број: 129/07) а у вези члана 20. Закона о
јавним службама („Сл. гласник РС“ број: 42/91 и
71/94) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Шид (,,Службени лист општина Срема“
број: 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и „Сл. лист
општине Шид“ број: 3/13), Скупштина општине
Шид, на седници одржаној дана, 16. маја 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“ ШИД
I
Разрешавају се чланови Управног одбора Дома
здравља „Шид“ Шид, због истека мандата.
Из реда локалне самоуправе:
1. Др Слободан Којић, Шид,
Мајке
Јевросиме бр. 16.
2. Васо Арсеновић, Шид, Жикице
Јовановића Шпанца бр. 10.
3. Марко Радочај, Беркасово, 12. Априла.
Из реда запослених разрешавају се:

Из реда запослених:
1. Вера Брајушковић Живковић из Шида,
Насеље Исток Б2 2/4, за члана.

1. Др Мирослав Вукомановић.
2. Др Зоран Ђокић.
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II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број:011-117/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“
број: 129/07), члана 20. Закона о јавним службама
(„Сл. гласник РС“ број: 42/91 и 71/94), а у вези
члана 123. става 4. Закона о соцјалној заштити
(„Сл. лист РС“ број: 24/11) и члана 40. став 1.
тачка 10. Статута општине Шид (,,Службени лист
општина Срема“ број: 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и
„Сл. лист општине Шид“ број: 3/13), Скупштина
општине Шид, на седници одржаној дана, 16. маја
2014 године, донела је
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ШИД“ ШИД
I
Разрешавају се чланови Управног одбора
Установе социјалне заштите Центар за социјални
рад „Шид“ Шид, због истека мандата.

петак 16. мај 2014.

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ,,Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-118/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“
број: 129/07), а у вези члана 20. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“ број: 42/91 и 71/94) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број: 20/08,
19/10-исправка и 5/12 и „Сл. лист општине Шид“
број: 3/13), Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ШИД
I
Разрешавју се чланови Управног одбора
Туристичке организација
Шид, због истека
мандата.
Из реда локалне смоуправе:
1. Мирјана Мирило, Шид, Мирка Бибића

Из реда локалне смоуправе:
1. Милован Грозданић, Шид, Јелене
Ћетковић 6.
2. Патковић Сњежана, Батровци, Пинкијева
3.
3. Бранислав Лупић, Шид, Бранка
Радичевића 83.
Из реда запослених разрешавају се се:

бр. 5.
2. Миладин Стевановић, Бачинци, Змај
Јовина бр. 78.
3. Саша Ждињак, Шид, Бранка Радичевића
бр.113.
Из реда запослених разрешавају се:
5. Радмила Бобић.
6. Зорица Граховац.

3. Милена Пешкир, из Шида.
4. Стева Пешка, из Шида, Насеље Исток
Ц1 1/2
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II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ,,Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-119/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 130. став 3.и 137. Закона о
здравственој заштити („Сл. гласник РС“ број:
107/05, 57/11 и 119/12), члана 32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС“ број: 129/07) а у вези члана 20. Закона о
јавним службама („Сл. гласник РС“ број: 42/91 и
71/94) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Шид (,,Службени лист општина Срема“
број: 20/08, 19/10-исправка , 5/12 и „Сл. лист
општине Шид“ број: 3/13), Скупштина општине
Шид, на седници одржаној дана 16. маја 2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ШИД“ ШИД
I
У Управни одбор Дома здравља „Шид“
Шид именују се из реда локалне самоуправе:
1. Др Слободан Којић, Шид,
Мајке
Јевросиме 16., за председника,
2. Др Живадинка Павловић, Шид, за члана,
3. Марко Радочај, Беркасово, 12. априла, за
члана
Из реда запослених именују се:
7. Др Мирослав Вукомановић, за члана,
8. Др Зоран Ђокић, за члана
II
Мандат именованих лица из тачке I овог
Решења, траје 4 године.

петак 16. мај 2014.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у ,,Службеном листу општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-120/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“
број: 129/07) и члана 20. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“ број: 42/91 и 71/94), а
у вези члана 123. става 4. Закона о сoцијалној
заштити („Сл. лист РС“ број: 24/11) и члана 40.
став 1. тачка 10. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број: 20/08,
19/10-исправка и 5/12 и „Сл. лист општине Шид“
број: 3/13), Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана, 16. маја 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„ШИД“ ШИД
I
У Управни одбор Установе социјалне
заштите Центар за социјални рад „Шид“ Шид
именују се из реда локалне смоуправе:
1. Милован Грозданић, Шид, Јелене
Ћетковић 6, за председника
2. Патковић Сњежана, Батровци, Пинкијева
3, за члана
3. Бранислав Лупић, Шид, Бранка
Радичевића 83. за члана.
Из реда запослених именују се:
9. Милена Пешкир, из Шида за члана,
10. Стева Пешка, из Шида, Насеље Исток
Ц1 1/2за члана
II
Мандат именованих лица из тачке I овог
Решења, траје 4 године.
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III
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у ,,Службеном листу
општинe Шид“.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-121/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-122/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид

ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“
број: 129/07) а у вези члана 20. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“ број: 42/91 и 71/94) и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид
(,,Службени лист општина Срема“ број: 20/08,
19/10-исправка , 5/12 и „Сл. лист општине Шид“
број: 3/13), Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана 16. маја 2014. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ( Сл. гласник РС број:
129/07), члана 40. став 1. тачка 10. Статута
општине Шид („Сл. лист општина Срема“ број
20/08, 19/10-исправка, 5/12, и “Сл.лист општине
Шид“ број: 3/13), Скупштина општине Шид, на
седници одржаној 16. маја 2014. године, донела је
следеће
Р Е Ш Е Њ Е

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ШИД
I
У Управни одбор Туристичке организација
Шид именују се из реда локалне самоуправе:
1. Мирјана Мирило, Шид, Мирка Бибића
бр. 5, за председника,
2. Миладин Стевановић, Бачинци, Змај
Јовина бр. 78, за члана,
3. Саша Ждињак, Шид, Бранка Радичевића
бр.113, за члана.

1. Даје се сагласност на Статут Предшколске
установе „Јелица Станивуковић Шиља“
Шид који је донео Управни одбор исте
установе под бројем: 01-540-3/2013 од
12.12.2013. године.
2. Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Сл. листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД
Број: 011-123/II-14
Дана: 16. маја 2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Др Бранислав Мауковић

Из реда запослених именују се:
11. Радмила Бобић, за члана,
12. Зорица Граховац, за члана
II
Мандат чланова Управног одбора траје 4
године.
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