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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 20. Став 1. тачка 1. и члана 32. 

Став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (Сл. 

гласник РС” број: 129/07, 83/14–др. закон, 101/16–

др. закон и 47/18), члана 5. и 9. Закона о планском 

систему Републике Србије (”Службени гласник 

РС” број: 30/18), члана 3. Уредбе о обавезним 

елементима плана развоја аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе (”Службени гласник 

РС” број: 107/20) и члана 41. став. 1. тачка 7. 

Статута општине Шид (”Службени лист општине 

Шид” број: 1/19), Скупштина општине Шид, на  

седници одржаној дана 18. маја 2021. године 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПЕРИОД 2022-2028. 

ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Општина Шид приступа изради Плана развоја 

општине Шид за период 2022-2028. године (у 

даљем тексту: План развоја), у складу са одредбама 

Закона о планском систему Републике Србије („Сл. 

гласник РС“ број: 30/18). 

 

Члан 2. 

Циљ израде Плана развоја је стварање визије 

одрживог развоја општине Шид и дефинисање 

приоритетних циљева развоја и одговарајућих 

мера, заснованих на унапређењу свеобухватног 

квалитета живота грађана, подстицању убрзаног 

економског развоја, планском и рационалном 

коришћењу природних ресурса, обезбеђењу 

социјалног напретка и смањењу сиромаштва, 

пружању квалитетне здравствене заштите и 

образовања, унапређењу културе, поштовању 

људских и мањинских права и обезбеђењу 

једнаких могућности за све грађане Општине. 

 

Члан 3. 

Посебним решењем председник општине Шид ће 

формирати координациони тим и одредити 

координатора за израду Плана развоја, као и састав 

и надлежности тематских радних група задужених 

за посебне области. 

 

Члан 4. 

Процес израде Плана развоја обухватиће неколико 

главних активности: 

(1) Припремне активности; 

(2) Израду прегледа и анализе постојећег стања; 

(3) Дефинисање визије и приоритетних циљева;  

(4) Дефинисање мера за достизање циљева и 

мапирање институционалног оквира; 

(5) Јавну расправу о Нацрту Плана развоја и 

достављање Предлога Плана развоја Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

Члан 5. 

План развоја садржи следеће обавезне елементе, у 

складу са чланом 3. Уредбе о обавезним 

елементима плана развоја аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе: 

 

1) увод; 

2) преглед и анализу постојећег стања; 

3) визију; 

4) приоритетне циљеве развоја; 

5) преглед и опис мера за остваривање 

пририотетних циљева развоја; 

6) начин спровођења и начин праћења спровођења 

плана развоја. 

 

Члан 6. 

У циљу транспарентности процеса, општина Шид 

ће путем своје званичне веб странице  редовно 

јавност обавештавати о процесу израде Плана 
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развоја и свим активностима. У ту сврху, на 

званичној страници општине Шид ће бити 

постављен банер у оквиру којег ће се објављивати 

сви материјали у вези са процесом израде Плана 

развоја. 

 

Члан 7. 

Рок за израду и усвајање Плана развоја општине 

Шид за период 2022-2028. године је до краја 2021. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ”Службеном листу општине Шид” 

и објавиће се на интернет страници општине Шид. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-122/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл. инж. тех. 

 

 

На основу члана 26. став 1. тачка 2., члана 27. став 

11. и члана 34. став 1. Закона о јавној својини (“Сл. 

гласник РС” број: 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-

др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ број: 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-

др.закон и 47/18)  и члана 41. став 1. тачка 33. 

Статута општине Шид (“Сл. лист општине Шид”, 

број: 1/19), Скупштина општине Шид на седници 

одржаној дана  18. маја 2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се давање у закуп 

пољопривредног земљишта у јавној својини 

општине Шид. 

 

Члан 2. 

 

Давање у закуп пољопривредног земљишта у 

јавној својини општине Шид врши се у поступку 

јавног оглашавања. 

 

Поступак давања у закуп пољопривредног 

земљишта у јавној својини општине Шид спроводи 

Комисија за располагање непокретностима у 

својини општине Шид у складу са  Правилником о 

условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини („Сл. гласник РС“ број: 16/17, 111/17, 

18/19, 45/19 и 3/20). 

 

Члан 3. 

Одређују се почетне цене закупа пољопривредног 

земљишта у јавној својини општине Шид за 

издавање у закуп у 2021. години  по класама и 

културама, на основу Закључка Комисије за 

утврђивање цена за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

број: 320-6/2021-IV-94 од 08.02.2021. године  и то: 

 

Култура Класа Цена у EUR Цена у РСД 

ЊИВА 1 154,36 18.149,13 

ЊИВА 2 140,46 16.515,11 

ЊИВА 3 125,02 14.700,20 

ЊИВА 4 111,13 13.067,18 

ЊИВА 5 97,24 11.434,15 

ЊИВА 6 78,71 9.255,46 

ЊИВА 7 64,82 7.622,43 

ЊИВА 8 47,85 5.626,63 

ВОЋЊАК 1 140,46 16.515,11 

ЛИВАДА 2 42,14 4.955,03 

ЛИВАДА 3 37,51 4.410,36 

ЛИВАДА 4 33,34 3.920,65 

ЛИВАДА 5 29,17 3.429,94 

ЛИВАДА 6 23,61 2.776,33 
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ПАШЊАК 1 30,87 3.629,82 

ПАШЊАК 2 28,09 3.303,02 

ПАШЊАК 3 25,00 2.940,24 

ПАШЊАК 4 22,22 2.613,43 

ПАШЊАК 5 19,44 2.286,63 

ПАШЊАК 6 15,74 1.850,89 

ПАШЊАК 7 12,96 1.524,08 

ТРСТИК-МОЧВАРА 1 7,71 907,45 

ОСТАЛО ПРИРОДНО 

НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 5,55 653,60 

*Напомена: Утврђена почетна цена закупнине односи се на 1 ха пољопривредног земљишта које се даје у 

закуп. 

 

Почетне цене закупнине за наредне године 

одређиваће  се у складу са Закључком Комисије из 

члана 3. ове Одлуке који ће бити донет за сваку 

следећу календарску годину у складу са Законом о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ 

број:62/06,65/08-др. закон, 41/09, 112/15, 18/17 и 

95/18) 

.  

Члан 4. 

 

 На све што није предвиђено овом Одлуком, 

а односи се на закуп пољопривредног земљишта у 

јавној својини општине Шид, сходно ће се 

примењивати одредбе Закона о пољопривредном 

земљишту.  

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-123/II-21 

Дана:   18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл. инж. тех 

 

 

На основу члана 29. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број: 72/11, 88/13, 105/16–

др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 2. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Службени гласник РС“, број: 

16/18), члана 41. став 1. тачка 34. Статута општине 

Шид („Службени лист општине Шид“, број: 1/19) и 

члана 2. став 1. Одлуке о прибављању, коришћењу 

управљању и располагању стварима у својини 

општине Шид („Службени лист општине Шид“, 

број: 17/19), Скупштина општине Шид на седници 

одржаној  18. маја  2021. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, ДВА 

ПОСЛОВНА ПРОСТОРА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 

БР. 3267/1 У К.О. ШИД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ШИД  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Шид: 

пословни простор–девет и више просторија, 

пословни простор за који није утврђена делатност, 

број објекта 1, евиденциони број 40, број посебног 

дела 5/1, четврти спрат, корисне површине 111 м
2
, 

удео у заједничкој својини који поседује општина 

Шид на објекту број 1, стамбена зграда за 

колективно становање, сразмерно површини 

посебног дела и удео у заједничкој својини који 

поседује општина Шид на земљишту под зградом и 

другим објектом, број дела 1, сразмерно површини 

посебног дела у јавној својини општине Шид, на 

осталом грађевинском земљишту у државној 

својини, на кат. парцели бр. 3267/1, уписано у лист 

непокретности бр. 6060 К.О. Шид, у ул. 

Карађорђева  и 

пословни простор – девет и више просторија, 

пословни простор за који није утврђена делатност, 

број објекта 1, евиденциони број 43, број посебног 

дела 8/1, пети спрат, корисне површине 130 м
2
, 
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удео у заједничкој својини који поседује општина 

Шид на објекту број 1, стамбена зграда за 

колективно становање, сразмерно површини 

посебног дела и удео у заједничкој својини који 

поседује општина Шид на земљишту под зградом и 

другим објектом, број дела 1, сразмерно површини 

посебног дела у јавној својини општине Шид, на 

осталом грађевинском земљишту у државној 

својини, на кат. парцели бр. 3267/1, уписано у лист 

непокретности бр. 6060 К.О. Шид, у ул. 

Карађорђева , 

по почетној процењеној тржишној вредности у 

износу од 71.000 eura, односно 8.347.995,40 динара 

према средњем курсу НБС на дан процене, 

EUR/RSD износи 117,5774 RSD. 

 

Члан 2. 

Процену тржишне вредности извршио је 

„FinSelect“ ДОО из Новог Сада, по лиценираном 

проценитељу Драгану Јовановићу, (број Решења 

Министарства финансија 401-00-2123/2018-16 од 

20.06.2018. год. којим се издаје лиценца за вршење 

процене вредности непокретности број: 109) и то 

на основу Извештаја о процени тржишне 

вредности непокретности од 26.04.2021. године 

који је сачинио на основу захтева Општинске 

управе Шид. 

 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке расписаће се 

оглас о јавној продаји непокретности из члана 1. 

По спроведеном поступку јавне продаје, 

најповољнији понуђач ће са општином Шид 

закључити уговор о отуђењу непокретности. 

 

Члан 4. 

Oвлашћује се начелница Општинске управе, Бојана 

Мравик, да у име општине Шид потпише уговор о 

отуђењу непокретности из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-124/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл. инж. тех. 

 

 

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. и 4. 

Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 

бр. 72/11, 88/13, 105/16–др. закон, 108/16, 113/17 и 

95/18), члана 2. став 1. и члана 3. став 2., 3. и 4. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања 

и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Службени гласник 

РС“, број: 16/18), члана 41. став 1. тачка 34. 

Статута општине Шид („Службени лист општине 

Шид“, бр. 1/19) и члана 3. Одлуке о прибављању, 

коришћењу управљању и располагању стварима у 

својини општине Шид („Службени лист општине 

Шид“ број: 17/19), Скупштина општине Шид на 

седници одржаној  18. маја 2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАНА, 

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 4753/111 БР. 

ПОСЕБНОГ ДЕЛА 6 У К.О. ШИД ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ШИД НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ  

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Општине Шид, 

Рудић Гордани, из Шида, као дугогодишњем 

кориснику, по тржишној вредности, непосредном 

погодбом, следећа непокретност: 

двособан стан, поткровље, број објекта 1, број 

улаза 1/6, евиденциони бр. 6, број посебног дела 6, 

корисне површине 57 м
2
, удео у заједничкој 

својини који поседује општина Шид на објекту 

број 1 стамбене зграде за колективно становање 

сразмерно површини посебног дела и удео у 

заједничкој својини који поседује општина Шид на 

земљишту под зградом и другим објектом 

сразмерно површини посебног дела у јавној 

својини општине Шид, на осталом грађевинском 

земљишту у државној својини, број дела 1, које се 

налази у Шиду, улица–Симе Томовића, кат. 

парцела бр. 4753/111, ЛН 6542 К.О. Шид по 

почетној процењеној тржишној вредности у износу 

од 1.293.413,00 динара.  

 

Члан 2. 

Процену тржишне вредности извршио је 

„FinSelect“ ДОО из Новог Сада, по лиценираном 
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проценитељу Драгану Јовановићу, (број Решења 

Министарства финансија 401-00-2123/18-16 од 

20.06.2018. год. којим се издаје лиценца за вршење 

процене вредности непокретности број: 109) и то 

на основу Извештаја о процени тржишне 

вредности непокретности од 26.04.2021. године 

који је сачинио на основу захтева Рудић Горана из 

Шида. 

Члан 3. 

Након правноснажности ове Одлуке, са купцем из 

члана 1. исте, наставиће се поступак отуђења према 

правилима отуђења непокретности непосредном 

погодбом са купцем из члана 1. ове Одлуке.  

Члан 4. 

Oвлашћује се начелник Општинске управе 

општине Шид, Бојана Мравик да у име Општине 

Шид потпише уговор о отуђењу непокретности из 

члана 1. ове Одлуке. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у “Службеном листу општине Шид”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-125/II-21 

Дана:   18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл. инж. тех 

 

 

На основу одредбе члана 32. став1. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16–др. закон и 47/18), 

члана 41. став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“ број: 1/19),  а у вези 

члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“ број: 15/16 и 88/19), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној  18. маја 2021. 

године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД 

ЗА УРБАНИЗАМ “ ШИД ЗА ПЕРИОД 

01.01.2021. ДО 31.03. 2021.ГОДИНЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности  пословања 

Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Шид  за 

период 01.01.2021.-31.03.2021.године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-126/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу одредбе члана 32.став1.  тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16–др. закон и 47/18), 

члана 41. став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“ број: 1/19),  а у вези 

члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“ број:15/16и 88/19) Скупштина 

општине Шид на седници одржаној  18. маја 2021. 

године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ   

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ“  ШИД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. 

ДО 31.03. 2021.ГОДИНЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности  пословања 

Јавног комуналног предузећа „Јавна расвета, 

услуге и одржавање“ Шид  за период 01.01.2021.-

31.03.2021.године . 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 
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Број: 011-127/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл.инж.тех. 

 

 

На основу одредбе члана 32. став 1, тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 

129/07,83/14-др. закон,101/16 –др. закон и 47/18), 

члана 41. став 1. тачка 23. Статута општине Шид 

(„Сл. лист општине Шид“ број: 1/19),  а у вези 

члана 63.  Закона о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“ број:15/16 и 88/19) Скупштина 

општине Шид на седници одржаној   18. маја 2021. 

године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД “ ШИД ЗА 

ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 31.03. 2021.ГОДИНЕ 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности  пословања  

Јавног комуналног предузећа „Стандард “ Шид  за 

период 01.01.2021.-31.03.2021. године . 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-128/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ број: 129/07, 83/14-др. закон, 101/16–др. 

закон и 47/18), члана 41.став 1. тачка 23. 

Статута општине Шид („Сл. лист општине 

Шид“ број: 1/19),  а у вези члана 63. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 

број:15/16 и 88/19) Скупштина општине Шид 

на седници одржаној  18. маја 2021. године 

донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД “ ШИД ЗА ПЕРИОД 

01.01.2021. ДО 31.03. 2021.ГОДИНЕ 

 

I 
УСВАЈА СЕИзвештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности  

пословања  Јавног комуналног предузећа 

„Водовод “ Шид  за период 01.01.2021.-

31.03.2021.године . 

 

II 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe 

Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-129/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир  Стаменковић дипл.инж.тех 
 

 

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 8. Закона 

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

129/07, 83/14.-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), 

члана 20. и 41. став 1.тачка 23. Статута општине 

Шид („Сл. лист општине Шид“ број:1/19), а  у вези 

члана 44. став 1. тачка 5. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“ број: 72/09, 13/16 30/16-испр. и 6/20), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној  

18. маја 2021. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА РАДА МУЗЕЈА НАИВНЕ 

УМЕТНОСТИ “ИЛИЈАНУМ“ ШИД ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА ИЗМЕНУ Програма 

рада Музеја наивне уметности “Илијанум“ Шид за 
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2021. годину, у складу са Одлуком Управног 

одбора установе број: 114/21 од 09.04.2021. године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-130/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл.инж.тех 

 

 

На основу члана 7., 20. став 1. тачка 7.  и 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи (”Сл. 

гласник РС” бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – 

др. закони 47/18), члана 41. став 1. тачка 7.  

Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

бр: 1/19) а у вези  члана 1. и 2. Закона о слободним 

зонама ("Сл. гласник РС“, бр. 62/06), Скупштина 

општина Шид, на седници одржаној дана  18. маја   

2021. године,  доноси следећу 

 

ОДЛУКУ 

O ОСНИВАЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Шид, доноси одлуку да се на 

територији Општине Шид оснује “Слободна зона 

Шид”. 

 

Члан 2. 

Општина Шид ће бити суоснивач слободне зоне 

Шид у уделу од 10%, заједно са приватним 

партнером привредним друштвом KHALIFA & 

NORDIC FINANSIJE DOO BEOGRAD-Rakovica, са 

седиштем на адреси Патријарха Димитрија бр. 53, 

МБ 21332542. 

 

Члан 3.  

Општина Шид ће у складу са Законом о слободним 

зонама бити оснивач друштва за управљање 

слободном зоном са највише 10 % удела у 

основном капиталу, са приватним партнером, 

суоснивачем зоне. 

 

Члан 4. 

Налаже се правним службама оснивача зоне да 

припреме све потребне одлуке у циљу реализације 

пројекта оснивања слободне зоне Шид. 

Налаже се стручним службама оснивача зоне да 

отпочну са израдом елабората о постојању 

економске оправданости за одређивање подручја 

зоне са посебним освртом на процену страних 

улагања, процену очекиваних ефеката, производње 

робе и пружања услуга, отварања нових радних 

места и могућности запошљавања и трансфера 

технологија, уз навођење делатности које ће се 

обављати у зони. 

 

Члан 5. 

Овлашћује се председник општине Шид да 

закључи Уговор о оснивању слободне зоне Шид са 

приватним партнером, као суоснивачем и да 

предузме све правне и фактичке радње да се 

спроведе ова одлука. 

 

Нацрт Уговора о оснивању слободне зоне Шид 

одобрен је на седници Општинског већа и 

представља прилог ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се   у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-131/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж. тех 

 

 

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

локалној самоуправи (”Сл. гласник РС” бр. 129/07, 

83/14-др. закон, 101/16–др. закони 47/18), члана 41. 

став 1. тачка 7.  Статута општине Шид („Сл. лист 

општине Шид“ број: 1/19) а у вези  члана 5. Закона 

о слободним зонама ("Сл. гласник РС“, бр. 62/06) и 

члана 139 - 244 Закона о привредним друштвима, 

("Сл. гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/14–др. 

закон, 5/2015, 44/18, 95/18 и 91/19), Скупштина 

општина Шид, на седници одржаној дана 18. маја  

2021. године  доноси следећу 

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 
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Члан 1. 

Општина Шид, са приватним партнером оснива 

привредно друштво са ограниченом одговорношћу 

за управљање слободном зоном на територији 

општине Шид (у даљем тексту: привредно 

друштво).   

 

Члан 2. 

Привредно друштво се оснива са пословним 

именом „Друштво за управљање Слободном зоном 

Шид доо Шид“, скраћено пословно име је 

„Слободна зона Шид доо“ са седиштем на адреси 

Светог Саве бб, Шид, чија ће претежна делатност 

бити 5210 - складиштење.  

 

Члан 3.  

Општина ће бити оснивач друштва ближе описаног 

чланом 1. и чланом 2. Одлуке, са уделом од 10%.  

 

Члан 4. 

Оснивачи су дужни да у Друштву организују 

обављање делатности којом се осигурава 

безбедност на раду као и спровођење потребних 

мера заштите на раду и заштите животне околине 

сагласно законским прописима који регулишу ову 

материју. 

 

Члан 5. 

Овлашћује се Председник општине да приступи 

закључењу Уговора о оснивању друштва ближе 

описаног чланом 1.  и 2. Одлуке, као и да предузме 

све потребне радње ради спровођења ове Одлуке.  

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се   у „Службеном листу општине Шид“.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-132/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић дипл. инж. тех 

 

 

На основу члана 61. став 1., 2. и 3. а у вези са 

чланом 15. Закона о становању и одржавању зграда 

(„Службени гласник РС“, број: 104/16 и 9/20 - др. 

закон), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/07 и 83/14 

- др. закон 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 41. 

став 1. тачка 7. Статута општине Шид („Сл. лист 

општине Шид“, број: 1/19), Скупштина општине 

Шид на седници одржаној дана 18. маја 2021. 

године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА 

ОБАВЕЗНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА 

ЗГРАДЕ И ЗОНА ОБАВЕЗНОГ ОДРЖАВАЊА 

СПОЉАШЊЕГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ 

 

Члан 1 

Овом Одлуком се утврђују урбанистичке зоне (у 

даљем тексту: зоне) на територији општине Шид у 

оквиру којих се прописује обавеза инвестиционог 

одржавања зграда и унапређења својстава зградa 

ради остваривања јавног интереса, односно у циљу 

спречавања настанка штетних последица по живот 

и здравље људи, животну средину, привреду или 

имовину веће вредности, као и зоне унутар којих се 

прописује различит степен обавезности одржавања 

спољног изгледа зграда и забрана промене спољног 

изгледа зграда, у складу са законом којим се 

уређује област становања и одржавања зграда.  

Активности на одржавању зграде у смислу ове 

Одлуке обухватају активности одржавања 

заједничких делова зграде прописане Законом и 

подзаконским актом.  

 

Члан 2 

Зонама из члана 1. ове Одлуке обухваћене су 

стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, 

пословне зграде, зграде јавне намене, зграде које су 

проглашене за културно добро и зграде у 

заштићеним културно-историјским целинама. 

Зграде од којих прети опасност за настанак 

штетних последица по живот и здравље људи, 

животну средину, привреду или имовину веће 

вредности, као и зграде за које се прописује 

различит степен обавезности одржавања 

спољашњег изгледа зграда и забрана промене 

спољашњег изгледа зграда, могу бити део једне 

или више засебно утврђених зона. 

 

ОБАВЕЗА 

Члан 3 

Обавеза инвестиционог одржавања зграда и 

унапређења својстава зграда ради остваривања 

јавног интереса, као и различит степен обавезности 
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одржавања спољашњег изгледа зграда и забрана 

промене спољашњег изгледа зграда за зоне и 

блокове из члана 2. ове Одлуке, прописује се за 

лица која у складу са Законом врше послове 

управљања зградом, и то: 

1. власник, за зграде било које намене у 

којима је једно лице искључиви власник свих 

делова зграде; 

2. власници посебних делова, за породичне 

куће; 

3. стамбена заједница преко својих органа или 

професионални управник коме су поверени 

послови управљања, у стамбеној згради која има 

заједничке делове зграде и најмање два посебна 

дела чији су власници различита лица; 

4. власници посебних делова преко својих 

органа, у зградама које немају ниједан посебан део 

намењен за становање, преко удружења основаног 

у складу са законом којим се уређује оснивање и 

правни положај удружења. 

Лица из става 1. овог члана имају обавезу да 

одржавају зграду на начин да од зграде, односно 

заједничких делова зграде не прети опасност 

настанка штете. 

 

Члан 4. 

Уколико лица из члана 3. став 1. ове Одлуке, за 

зграде које се налазе у зонама за које је прописана 

обавеза инвестиционог одржавања зграда и 

унапређења својстава зграда ради остваривања 

јавног интереса, не предузму обавезне активности, 

општина Шид преузима обавезу предузимања тих 

активности, а на терет наведених лица. 

 

Члан 5. 

Одлуком, односно програмом одржавања који 

доноси скупштина стамбене заједнице утврђују се 

нарочито: врсте радова на обавезном одржавању 

спољног изгледа зграде који ће се вршити у текућој 

години; приоритет у извођењу радова; рокови 

извршавања радова у току године и предрачун 

потребних средстава. 

Радови на обавезном одржавању спољног изгледа 

стамбене зграде обухватају поправке или замену: 

1) кровне конструкције и других 

конструктивних елемената зграде; 

2) кровног покривача и других елемената 

крова (димњаци, лимене опшивке и увале, 

сливници, одводи и други елементи крова, 

заједничких лођа и тераса и др.); 

3) олука, олучних цеви и других елемената за 

одвод воде са крова и заштиту зграде од продора 

воде; 

4) хоризонталне и вертикалне 

хидроизолације; 

5) вентилационих цеви канализационе мреже 

и њихових глава на крову зграде; 

6) дотрајалих металних, стаклених и других 

ограда на крову, степеништу, терасама, лођијама и 

другим заједничким деловима зграде; 

7) дрвених и металних делова на прозорима и 

вратима заједничких просторија зграде; 

8) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних 

облога и елемената фасаде и других спољних 

делова зграде са приоритетом заштите фасаде од 

продора воде и влаге; 

9) громобрана, антенских уређаја и њихових 

делова на згради и 

10) друге радове којима се обезбеђује текуће 

одржавање спољног изгледа зграде на 

задовољавајућем нивоу употребљивости. 

 

Члан 6. 

Власници стамбене зграде морају, без одлагања да 

изврше радове којима би били угрожени живот и 

здравље људи, њихова сигурност, заштита имовине 

од оштећења и довођења зграде, њених делова, 

уређаја, инсталација и опреме у стање исправности 

и употребљивости. 

Радови из става 1. овог члана обухватају: 

- скидање малтера, фасадних облога и 

других елемената фасаде и крова за које се утврди 

да угрожавају безбедност људи и имовине; 

- поправке или замене делова кровног 

покривача, ради заштите од последица 

атмосферских падавина; 

- скидање или поправка оштећених делова 

зграде, на балкону, тераси, лођи и степеништу 

зграде за које се утврди да угрожавају безбедност 

људи и имовине; 

Радови из става 2. овог члана извршавају се без 

одлагања, а најкасније у року од 48 часова од 

тренутка сазнања о опасности, односно у року који 

је одређен у решењу грађевинске инспекције. 

 

У случају непоступања по налогу грађевинског 

инспектора, односно преузимање радова на 

одржавању зграде од стране лица коме је поверено 

обављање тих послова, односно другог одговорног 

лица за одржавање зграде, извођење радова из 

става 2. овог члана, решењем грађевинске 
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инспекције наложиће се извођење радова од стране 

трећег лице на терет власника стамбене зграде и 

наложиће власницима посебних делова да омогуће 

несметано обављање радова у мери која је 

неопходна за отклањање непосредне опасности по 

живот и здравље људи, животну средину, привреду 

или имовину веће вредности. 

 

ЗОНЕ 

 

Члан 7. 

Зоне (или зона) за које се прописује обавеза 

инвестиционог одржавања зграда и унапређења 

својстава зградa ради остваривања јавног интереса 

у циљу спречавања штетних последица из члана 1. 

ове Одлуке утврђују се на основу следећих 

критеријума: 

- густина насељености (урбанистичка зона са 

већом густином насељености, као што су ужи 

градски центар, зоне вишепородичног становања и 

сл.); 

- фреквентност корисника простора 

(урбанистичка зона са већом фреквентношћу 

корисника простора, као што су ужи градски 

центар, урбано подручје, зоне у којима су објекти 

изграђени на регулационој линији и сл.). 

 

Члан 8. 

Сагласно чл. 6. ове Одлуке на територији општине 

Шид утврђују се следеће зоне : 

2 зона А – зграде у централној зони Шида 

(граница зоне се поклапа са границом 

обухвата Плана детаљне регулације Шида,  

3 зона Б – зграде у грађевинском подручју 

насеља Шид ван централне зоне Шида; 

4 зона В – зграде у грађевинском подручју у 

осталим насељеним местима општине Шид; 

5 зона Г –  зграде у заштићеној просторно 

културно-историјској целини; 

6 зона Д - зграде које су проглашене за 

културно добро и зграде које уживају 

претходну заштиту. 

У зони А, Г и Д прописује се обавезно одржавање 

спољног изгледа фасаде зграде (текуће и 

инвестиционо одржавање, уклањање графита и 

др.). 

У зонама Г и Д обавезно је очување 

карактеристичних елемената архитектуре, 

вертикалног габарита, конструктивних и 

декоративних елемената екстеријера и ентеријера, 

карактеристичне материјализације и мобилијара.  

Забрањује се извођење радова који могу угрозити 

статичку стабилност свих објекта узони просторно 

културно-историјске целине и радова који могу 

угрозити споменичка својства објеката у статусу 

непокретног културног добра или добра под 

претходном заштитом. 

За објекте који припадају зони Д (зграде у статусу 

непокретног културног добра или добра под 

претходном заштитом )дозвољена је обнова 

(конзервација, рестаурација, санација, адаптација и 

делимична реконструкција), промена намене 

делова или целине по појединачним условима. 

За објекте који се налазе у зони Г (просторно 

културно-историјске целине), а нису непокретна 

културна добра или добра под претходном 

заштитом, дозвољена је  интервенција на објекту у 

складу са посебним условима заштите. 

 

Члан 9. 

На објекте који имају статус непокретних 

културних добара од значаја, а који се налазе у 

предвиђеним зонама, примењују се ограничења 

садржани у условима чувања, одржавања и 

коришћења непокретних културних добара од 

значаја, од великог значаја, евидентираних 

непокретности и добара под претходном заштитом 

и њихове заштићене околине за потребе израде 

Просторног плана општине Шид.  

 

НАДЗОР 

 

Члан 10. 

Скупштине стамбених заједница регистрованих на 

територији општине Шид дужне су да ускладе 

годишње програме одржавања зграде са одредбама 

ове Одлуке у року од 6 месеци од ступања на снагу 

исте.  

 

Члан 11. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке спроводи 

Грађевински инспектор у оквиру својих овлашћења 

датих Законом, првенствено контролишући да ли 

су стамбене заједнице усвојиле годишњи програм 

одржавања, и да ли га спроводе.  

 

Члан 12. 

Уколико инспектор по извршеном контролном 

надзору утврди да одговорна лица нису предузела 

потребне активности на одржавању зграда услед 

којих би могле да настану штетне последице по 

живот или здравље људи, животну средину, 
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привреду или имовину веће вредности, донеће 

решење којим се налаже предузимање потребних 

активности на одржавању зграде у накнадно 

остављеном року.  

 

Члан 13. 

Уколико ни у накнадно остављеном року, лица из 

члана 3. ове Одлуке не поступе по налозима и 

роковима из решења инспектора, инспектор ће 

решење које је сагласно одредбама Закона о 

општем управном поступку које је постало 

извршно, доставити Одељењу Општинске управе 

општине Шид надлежном за спровођење поступка 

извршења, ради предузимање радова на терет 

одговорних лица.  

 

Члан 14. 

Општина Шид обезбеђује извршење решења, 

односно извођење радова и предузимање других 

мера у складу са Законом о јавним набавкама.   

 

ТРОШКОВИ 

 

Члан 15. 

Трошкове извођења радова и предузимања других 

мера (извршења) сноси општина Шид из средстава 

обезбеђених у свом буџету, са правом регреса 

према лицу које је било дужно да те активности 

само предузме.  

По завршетку извршења, надлежно Одељење 

Општинске управе општине Шид доноси допунско 

решење о трошковима извршења.  

 

Члан 16. 

Право регреса општина Шид као наручилац радова 

остварује на основу решења о трошковима 

извршења и фактуре (рачуна) о извршеним 

радовима и другим предузетим мерама, издатог од 

стране правног лица које је ангажовано као 

извршилац радова.  

Писаним споразумом између општине Шид и лица 

према коме постоји право регреса уредиће се 

поступак надокнаде трошкова, начин и рокови 

плаћања за извршене радове и друге предузете 

мере из члана 14. ове Одлуке.  

 

Уколико се право на надокнаду трошкова не може 

регулисати мирним путем (споразумом) општина 

Шид доставља Општинском правобраниоцу 

општине Шид извршно решење о извршењу и 

допунско решење о трошковима извршења, ради 

покретања поступка намирења потраживања 

судски путем, сагласно одредбама Закона о 

обезбеђењу и извршењу. 

 

Члан 17 

Ова Одлука ступа на снагу даном донођења а 

објавиће се  у „Слубеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-133/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл. инж. тех 

 

 

На основу члана 61. став 5. Закона о становању и 

одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 

104/2016 и 9/20-др.закон ), члана 32. став 1. тачка 

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

број: 129/07 и 83/14-др. закон 101/16-др. закон и 

47/18)и члана  41. став 1. тачка 7. Статута општине 

Шид (“Службенилист општине Шид“, број: 1/19), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана 18. маја2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

о бесповратном суфинансирању активности на 

инвестиционом одржавању и унапређењу 

својстава зграда, поступку доделе средстава, 

проценту учешћа и условима под којим 

општина Шид учествује у финансирању 

активности одржавања зграда 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се поступак бесповратног 

суфинансирања активности инвестиционог 

одржавања и унапређења својстава зграда које 

општина Шид може суфинансирати у складу са 

расположивим средствима у буџету, као и начин 

спровођења и критеријуми за учешће у јавним 

позивима за суфинансирање ових активности. 

 

Члан 2. 

Урбанистичке зоне у којима је могуће вршити 

бесповратно суфинансирање активности 

инвестиционог одржавања и унапређења својстава 

зграда биће дефинисане  Одлуком  о утврђивању 

урбанистичких зона обавезног инвестиционог 

одржавања и унапређења својстава зграде и зона 

обавезног одржавања спољaшњег изгледа зграде. 
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Члан 3. 

Одрживи развој становања у складу са Законом о 

становању и одржавању зграда представља јавни 

интерес.  

У циљу остваривања јавног интереса општина 

Шид Одлуком о буџету за сваку буџетску годину 

опредељује средства за бесповратно 

суфинансирање активности инвестиционог 

одржавања и унапређења својстава зграда у складу 

са овом одлуком. 

Учешће општине Шид у суфинансирању 

активности из става 2. овог члана може износити 

максимално  до 50%. 

 

Члан 4. 

У складу са расположивим средствима 

обезбеђеним у буџету општине Шид могу се 

финансирати следеће активности инвестиционог 

одржавања и унапређења својстава зграде: 

1) инвестиционо одржавање фасада ради 

спречавања штетних последица по безбедност 

(већег броја) грађана; 

2) замена употребљених грађевинских 

материјала који су штетни по живот и здравље 

људи; 

3) унапређење енергетских својстава зграде 

ради смањења негативних утицаја на животну 

средину (услед нерационалне потрошње и емисије 

штетних гасова); 

4) друге активности којима се спречава 

настанак штетних последица по здравље и живот 

грађана, животну средину, привреду и имовину 

веће вредности 

 

Члан 5. 

Пројекат суфинансирања спроводи се на основу 

јавног позива.  

Председник општине, за потребе поступка јавног 

позива, решењем именује комисију за избор 

пројеката за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања и 

унапређења својстава зграда (у даљем тексту: 

Комисија). 

 

Задатак Комисије је да: 

1) донесе Одлуку о расписивању јавног 

позива   и  распише исти, Текст јавног позива 

нарочито треба да садржи: документација која се 

подноси уз пријаву; рок за подношење 

пријаве;право учешћа на јавном позиву;време 

отварања пристиглих пријава;начин и роковe 

плаћања;укупну процењену вредност 

пројекта;износ средстава изражен у процентима, 

који се финансира из средстава буџета 

општинеШид, а у складу са чланом 3. став 3.ове 

одлуке, критеријуме за рангирање; рок за 

објављивање ранг листе;рок за објављивање 

коначне Одлуке о пројектима који ће бити 

суфинасирани; друго. 

2) прегледа сваку приспелу пријаву и утврди 

да ли је благовремена и уредна, 

3) сачини писани извештај о стручној оцени 

пристиглих пријава, 

4) изврши рангирање приспелих пријава, 

5) сачини ранг листу пројеката 

 

Уз пријаву из става 3. тачка 1) овог члана, обавезно 

се подноси следећа документација: 

1) препис листа непокретности или други 

доказ о легалности објекта и о власништву на 

објекту; 

2) доказ да је подносилац обезбедио средства 

потребна за реализацију пројекта; 

3) решење о регистрацији стамбене заједнице, 

уколико се ради о стамбеној заједници; 

4) Одлука скупштине стамбене заједнице о 

подношењу пријаве на јавни позив из став 1.овог 

члана; 

5) извод из програма одржавања зграде у коме 

су наведене активности инвестиционог одржавања 

предвиђене за текућу годину (за стамбене 

заједнице); 

6) техничкa документацијa потребнa за 

извођење радова у складу са Законом о планирању 

и изградњи (Технички опис и попис радова, или 

било који други документ издат од стране стручног 

лица, а из ког се види процењена вредност радова). 

7) Друга документација од значаја за 

спровођење пројекта. 

 

Члан 6. 

Пријава се може поднети само за зграде које се 

налазе у урбанистичкој зони у којој је могуће 

вршити бесповратно суфинансирање активности 

инвестиционог одржавања и унапређења својстава 

зграда, наведене у члану 2. ове Одлуке. 

Пријаву могу поднети власници, односно власници 

посебних делова преко органа управљања. 

Конкурс се објављује на званичној интернет 

страници општине Шид, огласној табли општинске 

управе и у локалним медијима. 
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Члан 7. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно 

на писарници Општинске управе општине Шид 

или препорученом поштом на адресу Шид, 

Карађорђева, 2, са назнаком „Пријава за избор 

пројеката за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања и 

унапређења својстава зграда“. 

Образац пријаве може се преузети са сајта општине 

Шид или на шалтеру Општинске управе општине 

Шид. 

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана 

објављивања јавног позива на интернет страници 

општине Шид. 

 

Члан 8. 

Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за 

подношење пријава врши отврање поднетих 

пријава. 

Пријаве које су поднете након истека рока за 

подношење пријаве, сматраће се неблаговременим 

и исте неће бити предмет разматрања Комисије. 

Пријаве уз које није достављена комплетна 

документација, сматраће се неуредним пријавама и 

исте неће бити рангиране. 

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење пријава, Комисија је дужна да сачини 

ранг листу пројеката и исту достави свим 

учесницима јавног позива, надлежном одељењу 

Општинске управе општине Шид ради 

објављивања на интернет страници општине Шид 

и председнику општине општине Шид. 

Подносиоци пријава, у року од три дана од дана 

објављивања ранг листе на интернет страници 

општине Шид имају право увида у документацију 

коју су доставили остали учесници јавног позива, 

као и у поступак рада и начин рангирања 

пристиглих пријава од стране Комисије. 

 

Члан 9. 

Рангирање и избор пројеката који ће бити 

суфинансирани у складу са одредбама ове Одлуке 

врши се применом општих и посебних 

критеријума, које ће дефинисати Општинско веће 

општине Шид, доношењем посебног Правилника о  

општим и посебним критетијумима за предметну 

намену. 

Подносилац уз пријаву доставља и доказ о 

испуњености критеријума из става 1. овог члана. 

Средства за суфинансирање пројеката биће 

додељена пројектима који испуњавају услове 

прописане овом одлуком, а до висине укупно 

одобрених средстава у буџету општине Шид. 

 

Члан 10. 

Председник општине Шид  доноси решење о 

додели средстава за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања и 

унапређења својстава зграда. 

 

Решење обавезно садржи следеће податке за сваки 

пројекат посебно: 

1) адресу на којој се зграда налази; 

2) назив пројекта; 

3) укупну вредност пројекта (у динарима); 

4) износ средстава који се финансира из 

буџета (у динарима); 

5) укупан број освојених бодова ; 

6) и друге податке на основу којих се вршило 

рангирање. 

Решење из става 1. овог члана доставља се свим 

подносиоцима пријава и објављује на интернет 

страници општине Шид. 

На решење из става 1. овог члана подносилац 

пријаве има право жалбе Општинском већу 

општине Шид у року од 15 дана од дана пријема 

решења. 

 

Члан 11. 

На основу правноснажног решења председника 

општине, закључује се  тројни уговор између 

општине Шид, подносиоца пријаве и извођача 

радова.  

Уговором из става 1. овог члана уређују се 

међусобна права, обавезе и одговорности 

уговорних страна.  

Уговор о суфинансирању радова на одржавању 

зграде нарочито садржи: 

1) предмет уговора; 

2) рок у ком се пројекат реализује; 

3) укупну вредност пројекта; 

4) износ средстава које се финансирају из 

буџета општине; 

5) износ средстава која се финансирају из 

буџета подносиоца пријаве; 

6) начин обезбеђења средстава подносиоца 

пријаве; 

7) начин и рокове плаћања; 

8) начин прибављања аката у складу са 

Законом о планирању и изградњи. 
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Надзор на извршавањем уговоренихо бавеза врши  

надлежно одељење Општинске управео пштине 

Шид. 

 

Члан 12. 

Поступак јавне набавке за избор извођача радова 

спроводи Општинска управа у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

Надзор над извршавањем уговорених радова врши 

овлашћено лице општине, које испуњава услове у 

складу са Законом о планирању и изградњи, за 

вршење послова стручног надзора. 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕШИД 

Број: 011-134/II-21 

Дана: 18. маја 2021. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Тихомир Стаменковић, дипл. инж. тех. 

 

 

На основу члана  46. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ 

број: 129/07,83/14, др.закон, 101/16.-др. закон и 

47/18) и члана 60. став 1. тачка 15. Статута 

општине Шид (,,Сл. лист општине Шид“ број: 

1/19), а у вези члана 61. став 1. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број: 25/13 

и 40/21-др. закон)  и члана 2. Уредбе о утврђивању 

Програма финансирања активности и мера 

унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. 

години  („Сл. гласник РС“ број: 9/21 и 32/21)  

Општинско веће општине Шид, на седници 

одржаној дана 17.05.2021.године, донело  је  

 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ Програма  финансирања   активности 

и мера  унапређења ефикасног  коришћења 

енергије у 2021. години у ЈЛС Шид. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:401-33/III-21 

Дана:17.05. 2021.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Семеновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Број 11                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                           уторак 18. мај 2021. 

 

15 

 

САДРЖАЈ 

 

Број     Назив                                                                                                                                                        Страна  

акта                                                                                                                                                                        акта 

ОПШТИНА ШИД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПЕРИОД 2022-2028. ГОДИНЕ ........................................................1 

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ШИД .....................................................2 
ОДЛУКУ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, ДВА ПОСЛОВНА ПРОСТОРА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3267/1 У К.О. ШИД ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ШИД .........................................................................................................................................................................................................3 

ОДЛУКУ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАНА, НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 4753/111 БР. ПОСЕБНОГ ДЕЛА 6 У К.О. ШИД ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ШИД НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ...............................................................................................................................................4 

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ “ ШИД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 31.03. 2021.ГОДИНЕ ..................................5 
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ   

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНА РАСВЕТА, УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“  ШИД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 

31.03. 2021.ГОДИНЕ .........................................................................................................................................................................................................................5 

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД “ ШИД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 31.03. 2021.ГОДИНЕ ...........................6 

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД “ ШИД ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. ДО 31.03. 2021.ГОДИНЕ .............................6 

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА МУЗЕЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ “ИЛИЈАНУМ“ ШИД ЗА 2021. 

ГОДИНУ .............................................................................................................................................................................................................................................6 
ОДЛУКУ O ОСНИВАЊУ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ ШИД .................................................................................................................................................................7 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ..............................................................................................................................................................7 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА ОБАВЕЗНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА 

ЗГРАДЕ И ЗОНА ОБАВЕЗНОГ ОДРЖАВАЊА СПОЉАШЊЕГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ ........................................................................................................8 

ОДЛУКУ О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ 

СВОЈСТАВА ЗГРАДА, ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА, ПРОЦЕНТУ УЧЕШЋА И УСЛОВИМА ПОД КОЈИМ ОПШТИНА ШИД 

УЧЕСТВУЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА ....................................................................................................................11 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
ОДЛУКА ...........................................................................................................................................................................................................................................14 



 

 

Број 11                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                           уторак 18. мај 2021. 

 

16 

 

 



 

 

Број 11                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                           уторак 18. мај 2021. 

 

17 

 

 

 

Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

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

Карађорђева бр. 2 Шид. 
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