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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ     

ОПШТИНЕ ШИД 
 

    

На основу члана 6., 7а., члана 38 б став 1. 

Закона о порезима на имовину ( „Сл. гласник РС“, 

бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 

24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), члана 36. Закона о 

изменама и допунама Закона о порезима на 

имовину („Сл. гласник РС“ број: 47/13) и члана 

40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид 

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

19/10 исправка, 5/12 и «Сл. лист општине Шид» 

број 3/13), Скупштина општине Шид на седници 

одржаној дана  28. новембра 2013.године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ШИД  

 

Члан 1. 

     Овом одлуком одређују се зоне и 

најопремљенија зона на територији општине 

Шид, за утврђивање пореза на имовину. 

 

Члан 2. 

     На територији општине Шид одређују се 3 

зоне, према комуналној опремљености и 

опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима општине 

Шид, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА 

зона и  ТРЕЋА зона. 

         

 ПРВА зона обухвата: грађевински реон  

насељеног места  Шид.  

 ДРУГА зона обухвата:  грађевински реон 

сеоских подручја на територији општине Шид 

  

  

 ТРЕЋА зона обухвата: ван грађевински 

реон на територији општине Шид. 

 

 ПРВА зона је најопремљенија зона у 

општини Шид, према критеријумима из става 1. 

овог члана. 

 

Члан 3. 

     Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Шид“  и на интернет страни  општине 

Шид. 

 

Члан 4.          

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном листу општине 

Шид“,  а примењиваће се од 01. јануара 

2014.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-157/II-13 

Дана: 28.11.2013.                        

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

На основу члана 7а ст. 3,4.и 7., члана 38б 

ст.1. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник 

РС,бр.26/01,45/02,80/02,135/04,61/07,5/09,101/10,2

4/11,78/11,57/12-УС и 47/13),  члана 36. Закона о 

изменама и допунама Закона о порезима на 

имовину („Сл. гласник РС“ број: 47/13)  и члана 

40 став 1. тачка 7. Статута општине Шид 

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

19/10 исправка, 5/12 и  «Сл. лист општине Шид» 

број 3/13), Скупштина општине Шид је на 

Година I                                                                                                                                                   Шид 

Број 12/2013                                             .                                                         29. новембар 2013. година 
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седници одржаној дана  28. новембра 2013. 

године донела  

 

ОДЛУКУ 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ 

ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У ОПШТИНИ 

ШИД 

 

Члан 1. 

   Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за 

утврђивање пореза на имовину за непокретности 

обвезника који воде пословне књиге( у даљем 

тексту: коефицијенти), које се налазе на 

територији општине Шид. 

 

Члан 2. 

      Одлуком о одређивању зона и најопремљеније 

зоне на територији општине Шид одређене су три 

зоне за утврђивање пореза на имовину, према 

комуналној опремљености и опремљености 

комуналним објектима, саобраћајној повезаности 

са централним деловима општине Шид, односно 

са радним зонама и другим садржајима у насељу.  

 

         Коефицијенти на територији општине Шид 

износе: 

1) за непокретности у Првој зони             1 

2) за непокретности у Другој зони       0,40 

3) за  непокретности у Трећој  зони     0,30 

 

Члан 3. 

      Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Шид“  и на интернет страни  општине 

Шид.                 

 

Члан 4. 

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Шид“, а примењиваће се од 1. јануара 2014. 

године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:011-158/II-13                                                                                                                                                                       

Дана: 28.11.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

На основу члана 5.став 3. Закона о 

порезима на имовину („Сл.гласник РС“,бр.26/01, 

45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 

78/11, 57/12-УС и 47/13) и члана  40. став 1. тачка 

7. Статута општине Шид(,,Службени лист 

општина Срема“ број 20/08, 19/10 исправка, 5/12 

и  «Сл. лист општине Шид» број 3/13), 

Скупштина општине Шид, на седници одржаној 

дана  28. новембра 2013 године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ У ОПШТИНИ 

ШИД, ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, 

КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се стопа 

амортизације у општини Шид, за коју се умањује 

вредност непокретности, осим земљишта, која 

чини основицу пореза на имовину обвезника који 

не води пословне књиге. 

 

Члан 2. 

Стопа амортизације у општини Шид, за 

коју се умањује вредност непокретности, осим 

земљишта, која чини основицу пореза на имовину 

обвезника који не води пословне књиге износи  

1% годишње, применом пропорционалне методе, 

а највише до 40%. 

 

Члан 3. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Шид“  и на интернет страни  општине 

Шид.          

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Шид“,  а примењиваће се од 1.јануара 

2014.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-159/II-13                                                                                        

Дана: 28.11.2013.                                                                     

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 
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 На основу члана 15. став 1. тачка 6., члана 

20. став 1. и 2. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута 

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

20/08, 19/10, 5/12 и „Сл. лист општине Шид“ бр. 

3/13), а у вези са чланом 2. став 3. тачка 5. и 

чланом 9. став 2. и 3. Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11), 

чланом 7. и 16. став 2. тачка 2. и став 9. Закона о 

превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник 

РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), 

чланом 11. став 1. тачка 6. и чланом 13. став 1. и  

2. тачка 3. Закона о јавно-приватном партнерству 

и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/11), 

Скупштина општине Шид на седници одржаној 

28. новембра 2013 године, донела је 

       

ОДЛУКУ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ 

ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

      Овом одлуком уређују се услови, 

организација, начин поверавања и обављања 

јавног линијског превоза путника на територији 

општине Шид (у даљем тексту: линијски превоз). 

      Линијски превоз обавља се као приградски 

превоз, односно превоз између насељених места 

на територији општине Шид. 

 

Члан 2. 

      Возила којима се обавља линијски превоз 

морају испуњавати услове прописане Законом о 

превозу у друмском саобраћају (у даљем тексту: 

Закон). 

      Линијски превоз може обављати привредно 

друштво или друго правно лице регистровано за 

обављање те врсте превоза, ако испуњава услове 

утврђене Законом. 

 

II ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 3. 

      Општина обезбеђује организовано и трајно 

обављање и развој комуналне делатности 

приградског превоза путника, као и потребан 

обим и квалитет линијског превоза у зависности 

од потреба и материјалних могућности корисника 

услуга и материјалних могућности општине. 

 

III ПОСТУПАК ЗА ПОВЕРАВАЊЕ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 

Закон о јавно-приватном партнерству и 

концесијама 

 

Члан 4. 

      Поверавање обављања линијског превоза 

врши се по одредбама Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама. 

 

Јавно тело 

 

Члан 5. 

      У поступку поверавања обављања линијског 

превоза, јавно тело је Општинско веће општине 

Шид (у даљем тексту: Општинско веће). 

 

Пројекат јавно-приватног партнерства (ЈПП) 

 

Члан 6. 

Општинско веће покреће поступак реализације 

пројекта јавно-приватног партнерства (ЈПП) са 

елементима концесије и пре сачињавања предлога 

за доношење концесионог акта, именује стручни 

тим за израду конкурсне документације, који 

врши процену вредности концесије, израђује 

студију оправданости давања концесије и 

предузимање свих осталих радњи које претходе 

поступку давања концесије. 

 

Предлог за доношење концесионог акта 

 

Члан 7. 

      Општинско веће припрема предлог за 

доношење концесионог акта, који доставља, ради 

усвајања Скупштини општине Шид. 

 

Јавни уговор о концесији 

 

Члан 8. 

      Након спроведеног поступка давања 

концесије, Председник општине и најповољнији 

понуђач потписују јавни уговор о концесији на 

период од 5 година. 
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      Уколико понуђач преузима обавезу улагања 

средстава у делатност линијског превоза, јавни 

уговор о концесији може се потписати на период 

који је потребан за повраћај уложених средстава, 

али не дуже од 25 година.       

 

IV УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Одређивање услова, права и обавеза 

 

Члан 9. 

      Јавним уговором о концесији ближе се 

одређују услови за обављање линијског превоза, 

права и обавезе привредног друштва или другог 

правног лица које је изабрано као најбољи 

понуђач (у даљем тексту: Превозник) и општине 

Шид. 

 

Број линија у линијском превозу 

 

Члан 10. 

      Линије и потребан број линија у линијском 

превозу утврђује Општинско веће на предлог 

Превозника. 

 

Услови за почетак обављања превоза 

 

Члан 11. 

      Превозник може отпочети обављање 

линијског превоза ако има регистрован и оверен 

ред вожње и доказ о исправности возила. 

      Регистрацију и оверу реда вожње, са роком 

важења од годину дана, врши Општинска управа 

Шид,Одсек- Канцеларија за локални економски 

развој (у даљем тексту: Канцеларија). 

 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње 

 

Члан 12. 

      Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 

линијском превозу подноси се у року од 5 дана од 

дана потписивања јавног уговора о концесији. 

 

      Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње 

подноси се: 

    - извод из регистра о вршењу делатности 

линијског превоза; 

    - доказ о исправности возила; 

    - доказ о испуњености законом утврђених 

услова; 

    - уговор; 

    - ред вожње. 

      Регистрован и оверен ред вожње гласи на 

превозника и непреносив је. 

 

Регистар 

 

Члан 13. 

      Регистар оверених редова вожње садржи: 

    - редни број и назив превозника; 

    - назив линија са бројем полазака; 

    - датум уписа реда вожње у регистар са роком 

важења. 

      Овера реда вожње врши се стављањем 

штамбиља са редним бројем уписа у регистар, 

датумом овере и печатом овлашћеног лица. 

 

Канцеларија 

 

Члан 14. 

      Канцеларија је дужна да изврши регистрацију 

и оверу реда вожње или да одбије захтев за 

регистрацију и оверу у року од 15 дана од дана 

подношења захтева. 

      За регистрован и оверен ред вожње издаје се 

решење о извршеној регистрацији и овери. 

Саставни део решења је оверен ред вожње, који 

се издаје као извод из регистра. 

      Када одбије регистрацију и оверу реда вожње, 

Канцеларија је дужна о томе донети решење са 

образложењем. 

      Против решења из претходног става, може се 

изјавити жалба Општинском већу у року од 8 

дана од дана достављања. 

 

Обавеза придржавања реда вожње 

 

Члан 15. 

      Превозник се мора придржавати 

регистрованог и овереног реда вожње. 

      У случају измене реда вожње, Превозник је 

дужан да поднесе захтев за оверу, најкасније 10 

дана пре почетка обављања превоза по 

измењеном реду вожње. 
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Брисање реда вожње из регистра 

 

Члан 16. 

      Брисање реда вожње из регистра врши 

Канцеларија у случајевима предвиђеним Законом. 

 

Објављивање реда вожње 

 

Члан 17. 

      О отпочињању обављања линијског превоза, 

Превозник обавештава кориснике превоза путем 

средстава јавног информисања или на други 

одговарајући начин. 

      Канцеларија путем средстава јавног 

информисања обавештава кориснике превоза о 

брисању реда вожње у року од 8 дана од дана 

доношења решења о брисању. 

 

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА 

 

Обустава или измена реда вожње 

 

Члан 18. 

      У току важења реда вожње, линијски превоз 

може се привремено обуставити или изменити у 

случајевима предвиђеним Законом, а Превозник 

је дужан да пре почетка обуставе линијског 

превоза о томе обавести Канцеларију, а преко 

средстава јавног информисања и кориснике 

превоза.       

      Канцеларија је у обавези да одмах по пријему 

обавештења из става 2. овог члана, да Превознику 

сагласност за измену линије док трају оправдани 

разлози. 

 

Одјава реда вожње 

 

Члан 19. 

      Превозник може престати са обављањем 

линијског превоза под условом да је одјавио ред 

вожње Канцеларији, најкасније 10 дана пре 

престанка обављања линијског превоза и да је у 

истом року, преко средстава јавног информисања 

или на други одговарајући начин најавио 

престанак обављања линијског превоза. 

      Превозник који је одјавио ред вожње из става 

1. овог члана не може на тој релацији у следећа 

два регистрациона рока регистровати редове 

вожње са већим бројем полазака од броја 

полазака које је имао по извршеној одјави. 

Обавезан садржај 

 

Члан 20. 

      У возилу којим се обавља линијски превоз, 

мора се налазити: 

- у доњем десном углу ветробранског 

стакла и са стране поред улазних врата 

истакнут назив линије са назначењем 

најмање једног успутног аутобуског 

стајалишта, које ближе одређује правац 

линије; 

- важећи ред вожње, односно фотокопија 

важећег реда вожње оверена печатом и 

потписом овлашћеног лица превозника; 

- важећи и оверен ценовник; 

- уговор о раду возача, или потврда да је 

возач запослен код превозника на кога је 

регистрован ред вожње; 

- општи услови превоза. 

 

Пријем и искрцавање путника 

 

Члан 21. 

      Пријем путника у возило и искрцавање 

путника врши се на аутобуским станицама и 

аутобуским стајалиштима који су унети у ред 

вожње. 

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА 

ПРЕВОЗА 

 

Возна карта и исправа 

 

Члан 22. 

      Возне карте и друге превозне исправе за 

регистроване редове вожње издају се у 

одговарајућим просторијама аутобуске станице 

на обележеним шалтерима, а у возилу када 

станица закључи издавање карата и других 

превозних исправа и приликом пријема путника 

на успутним стајалиштима. 

      По уласку у возило путник је дужан да купи 

возну карту, односно да покаже исправу на 

основу које има право превоза. 

 

Прекид вожње 

 

Члан 23. 

      У случају прекида вожње због квара на 

аутобусу, путници излазе на месту заустављања. 
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      Превозник је дужан да у случају из става 1. 

овог члана, обезбеди превоз путника са купљеним 

возним картама до места одредишта. 

 

VII АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА 

 

Члан 24. 

      Аутобуска стајалишта у линијском превозу 

одређује Скупштина општине одлуком, на 

предлог Општинског већа. 

      Аутобуска стајалишта која су одређена за 

обављање саобраћаја у линијском превозу, могу 

се користити и као стајалишта у међумесном 

превозу. 

 

VIII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

 

Цена услуга превоза 

 

Члан 25. 

      Превозник утврђује цену, као и промену цене 

услуга превоза у линијском саобраћају уз 

сагласност Општинског већа. 

      Цене се образују на основу елемената за 

образовање цена комуналних услуга, сходно 

Закону о комуналним делатностима. 

 

Субвенције 

 

Члан 26. 

      Општинско веће  може  за сваку годину да 

утврђује категорије лица која остварују право на 

субвенцију у линијском превозу, као и висину 

субвенције. 

 

Извори за обезбеђење средстава 

 

Члан 27. 

      Средства за обављање линијског превоза 

обезбеђују се из следећих извора: 

 

1. прихода од продаје месечних карата; 

2. прихода од продаје појединачних карата у 

возилима; 

3. субвенција из буџета општине Шид; 

4. других извора прихода у складу са 

законом. 

 

 

 

IX НАДЗОР 

 

Члан 28. 

      Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Канцеларија. 

      Инспекцијски надзор врши комунални 

инспектор. 

 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Прекршаји превозника 

 

Члан 29. 

      Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара казниће се за прекршај Превозник ако не 

поступи у складу са одредбама члана 11. став 1.; 

члана 15.; члана 18. став 1.; члана 19. став 1.; 

члана 20. и члана 21. ове одлуке. 

      За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице Превозника новчаном казном 

од 2.500,00 до 25.000,00 динара. 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

      Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о условима и начуну поверавања 

обављања јавног линијског превоза путника на 

територији општине Шид („Сл.лист општине 

Шид “, број: 1/13). 

 

Члан 31. 

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-160/II-13      

Дана: 28.11.2013.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу члана  48. став 1.и 2. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ број 129/07 

и 54/11) и члана 32. тачка 20.  Закона о локалној 

самоуправи („Сл гласник РС“ број: 129/07) и 

члана 40. став 1. тачка 32 Статута („Сл. лист 

општина Срема 20/08, 19/10 исправка, 5/12,  и 
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„Сл. лист општине Шид“ број: 3/13), Скупштина 

општине Шид на седници одржаној 28. новембра 

2013. године донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД. 

 

I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 

Скупштине општине Шид, изабраном на 

изборима одржаним 6. маја 2012.  године, и то: 

 

1. Ђурици Еделинском, 29. септембра 1956. 

године, радник, Шид, Масарикова 68 A/2  

са Изборне листе  Српска радикална 

странка-Др Александар Мартиновић. 

 

II 

 Мандат одборника почиње да тече даном 

потврђивања мандата у Скупштини општине и 

траје четири године, односно до престанка 

мандата одборника тог сазива Скупштине 

општине. 

 

III 

 Против овог Решења може се изјавити 

жалба надлежном   Управном  суду у року од 48 

часова, од доношења решења. 

 

IV 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број:  011-170/ II-13 

Датум    28.11.2013. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 

8. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 

РС» број: 129/07),  члана  40. став 1. тачка 27.  

Статута општине Шид («Сл. лист општина 

Срема» број: 20/08, 19/10 исправка, 5/12 и  „ 

Службени лист општине Шид“ 3/13), а у вези 

члана 57.став 1, тачка  2. Закона о основама 

система образовања и васпитања(“ Службени 

гласник РС“бр. 72/2009,52/2011 и 55/2013)  

Скупштина општине Шид  је на седници 

одржаној  28.новембра 2013.  године, донела 

следеће 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е   

 

I 

 УСВАЈА СЕ  Годишњи извештај о раду 

Предшколске установе „Јелица Станивуковић 

Шиља“ Шид за 2012-2013. годину. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у «Службеном листу општине Шид 

». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-156/II-13 

Датум: 28. новембар 2013 

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 34.став2. Закона о култури 

(„Сл. гласник РС“ број: 72/09) члана 18. став 1. 

Закона о јавним службама(„ Сл. гласник РС“ број 

42/91, 71/94 и 79/2005) и  члана 40. тачка 10. 

Статута општине Шид («Сл. лист општина 

Срема» број: 20/08 , 19/10 исправка и 5/12  и 

„Службени лист општине Шид“ број 3/13),  

Скупштина општине Шид  је на седници 

одржаној године 28. новембра 2013 године, 

донела следеће 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ   

ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ 

ЦЕНТРА ШИД 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ БРАНИСЛАВ 

НИКОЛИЋ, из Шида, са функције вршиоца  

дужности  директора Културно образовног центра 

Шид   у Шиду, због истека мандатa, са 28. 

новембром 2013. године.   
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II 

Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у «Службеном листу општине Шид 

». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-164/II-13  

Датум: 28.11.2013 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

  

 На основу одредбе члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 

РС» број: 129/07), а у вези члана 34.  став 2. и 

члана 35. став 1.Закона о култури („Сл. гласник 

РС“ број: 72/09)члана 18.  став 1. Закона о јавним 

службама((«Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94) и 

члана 40. тачка 10. Статута општине Шид («Сл. 

лист општина Срема» број: 20/08, 19/10 исправка 

и 5/12 и „ Сл. лист општине Шид“ број:3/13),  

Скупштина општине Шид  је на седници 

одржаној  28. новембра 2013. године, донела 

следеће 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА ШИД 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ БРАНИСЛАВ НИКОЛИЋ 

из Шида, на функцију  директора   Kултурно 

образовног центра  Шид,  на период  од четири 

године, почев од 29. новембра 2013.  године. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у «Службеном листу општине 

Шид». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-165/II-13 

Датум: 28.11.2013. 

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, 5/12,  и  „Сл. лист 

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

Шид, на седници одржаној дана, 28. новембра 

2013. донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И 

ДОПУНИ РЕШЕЊА О  РАЗРЕШЕЊУ  И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА  УПРАВНОГ  

ОДБОРА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА 

ШИД 

 

I 

 У Решењу о измени и допуни Решења о 

разрешењу и именовању чланова Управног 

одбора Културно образовног центра  Шид, („Сл. 

лист општина Срема“ број: 38/12),  у тачки III 

речи под 2. „Ђурица Еделински, Шид Масарикова 

68 А2, за члана“, мењају се речима: „2. Љиљана 

Мандић, Вашица, Лењинова бр. 37, за члана“. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у ,,Службеном листу 

општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-166/II-13 

Дана: 28.11.2013. 

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 40. став1. тачка 10. Статута 

општине Шид(,,Службени лист општина Срема“ 

број: 20/08 ,19/10-исправка 5/12 и „ Службени 

лист општине Шид“ број 3/13) Скупштина 

општине Шид је на седници одржаној 28. 

новембра 2013. године     донела   
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену 

Статута Месне заједнице Шид број 328/6 од  

16.09.2013 године . 

 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном листу 

oпштине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 011-161/II-13 

Датум,  28.11.2013 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу члана  32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС“ број 129/07) члана 21.став1. тачка 1. 

Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ 

бр.42/91 и 71/94) а у вези чл.28. Став 2.. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009),  

члана17.Одлуке о оснивању Галерије слика „ 

Сава Шумановић“у Шиду -Установа културе од 

националног значаја („Сл. лист општине Шид“ 

бр.10/13) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута 

општине Шид (,,Службени лист општина Срема“ 

број: 20/08 ,19/10-исправка и 5/12 и „Службени 

лист општине Шид“ број 3/13), Скупштина 

општине Шид, на седници одржаној дана, 28. 

новембра 2013 донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА  „САВА ШУМАНОВИЋ“ 

У ШИДУ-УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД  

НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на   Статут 

Галерије слика „ Сава Шумановић“у Шиду-

Установа културе од националног значаја број 

376/2013 од 16.10. 2013. године. 

 

 

 

II 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у ,,Службеном листу 

општине Шид“.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-163/II-13 

Дана: 28.11.2013 

Шид              ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 

 

 

 На основу члана  32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС“ број 129/07) члана 21.став1. тачка 1. 

Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ 

бр.42/91 и 71/94) а у вези чл. 28. став2. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009), и члана 

40. став 1. тачка 10. Статута општине Шид 

(,,Службени лист општина Срема“ број: 20/08 , 

19/10-исправка и 5/12  и „Службени лист општине 

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

седници одржаној дана 28. новембра 2013  донела 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  ДОПУНУ 

СТАТУТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„СИМЕОН ПИШЧЕВИЋ“ ШИД 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  допуну  

Статута  Народне библиотеке “ Симеон 

Пишчевић“ Шид број 252/13 од 17.10. 2013. 

године. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у ,,Службеном листу општине Шид“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД 

Број: 011-162/II-13 

Дана: 28.11.2013 

Шид  

ПРЕДСЕДНИК 

Др Бранислав Мауковић 
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               На основу одредбе члана 5. став 2. а у 

вези члана 6. став 5. до 7. и 7а став 2. Закона о 

порезима на имовину („Сл. гласник РС“ број: 

26/01, 42/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 

24/11, 78/11, 57/12- УС и 47/13) и члана 36. 

Закона о изменама и допунама Закона о порезима 

на имовину („Сл. гласник РС“ број: 47/13) и члана 

22. став 1. Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Шид („Сл. лист општина Срема“ 

број: 25/08, 30/08, 39/09, 38/11 и 41/12), начелник 

Општинске управе општине Шид,  дана  29.11. 

2013. године,  доноси  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ  E 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 

 2014. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ШИД 

  

I 

Овим решењем утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину у 2014. години на 

територији општине Шид. 

  

II 

(1) Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 

у 2014. години на територији општине Шид у 

ПРВОЈ зони износе: 

 

 1) грађевинског земљишта 980,00 дин. 

 2) станова 34.000,00 дин. 

 3) кућа за становање 22.500,00 дин. 

 4) пословних зграда и других  (надземних 

и подземних) грађевинских објеката који служе за 

обављање делатности 43.000,00 дин. 

 5) гаража и гаражна места 9.000,00 дин. 

 

(2) Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 

у 2014. години на територији општине Шид у 

ДРУГОЈ зони износе: 

1) грађевинског земљишта 225,00 дин. 

2) пољопривредног земљишта 37,00 дин. 

3) шумског земљишта 42,00 дин. 

4) станова 17.500,00 дин. 

5) кућа за становање 13.500,00 дин. 

6) пословних зграда и других  (надземних 

и подземних) грађевинских објеката  који служе 

за обављање делатности 21.250,00 дин. 

 7) гаража и гаражна места 6.250,00 дин. 

 

(3) Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 

у 2014. години на територији општине Шид у 

ТРЕЋОЈ зони износе: 

 1) грађевинско гземљишта 100,00 дин. 

 2) пољопривредног земљишта 28,00 дин. 

 3) шумског земљишта 33,00 дин. 

 

III 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу општине Шид» и на интернет страни 

општине Шид. 

 

IV 

 Решење ступа на снагу даном доношења а 

примењиваће се од 01. јануара 2014. године.  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 436-91 /IV-13 

Дана: 29.11.2013. 

НАЧЕЛНИК  

Ромко Папуга дипл. правник 

 

 

 На основу члана 44. став 1. тачка 5. 

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

бр. 129/07) , члана 56.став 1.тачка 8. Статута 

општине Шид (“Сл.лист општина Срема “ бр. 

20/08, 19/10-испр., 5/12 и 4/13 и  “Сл.лист 

општине Шид”, бр: 3/2013    ), а у вези члана 22. и 

23. Закона о процени утицаја на животну средину 

(“Сл.гласник РС”, бр.135/04 и 36/09), Председник 

општине Шид, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Техничка комисија за 

оцену Студије о процени утицаја на животну 

средину, (у даљем тексту: Техничка комисија) на 

територији општине Шид. 
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II. 

 У Техничку комисију именују се: 

 

1.  ГОРДАНА МИТИЋ                 -за председника 

2.  БИЉАНА СТАМЕНКОВИЋ  -за члана 

3.  МИЛАНКА ПЛАЧКОВИЋ    -за члана 

4.  ДЕЈАН КОЈИЋ                       -за члана 

5.  ПЕТАР ДАМЈАНОВИЋ         -за члана 

6.  МИЛЕНКО РАДИШИЋ         -за члана 

7.  МИРОСЛАВ КОЛАРОВ        -за члана 

 

 Ако је преглед студије област за коју нико 

од чланова није стручан председник Комисије ће 

ангажовати независног стручњака из те области 

који ће дати стручно мишљење. 

 

III. 

 Мандат Техничке комисије је 4 године са 

правом поновног избора . 

 Kомисија ради у седницама којима 

присуствује више од половине чланова Комисије. 

 Комисија одлучује већином присутних 

чланова. 

 

IV. 

 Задатак Техничке комисије је: 

5. да испита Студију о процени утицаја на 

животну средину са систематизованим 

предлогом мишљења заинтересованих органа 

и организација и заинтересоване јавности и 

извештајем о спроведеном поступку процене, 

6. да оцени подобност предвиђених мера за 

спречавање, смањење и отклањање могућих 

штетних утицаја пројекта на стање животне 

средине на локацији и ближој околини у току 

извођења пројекта, рада пројекта, у случају 

удеса и по престанку пројекта. 

 

V. 

 Задатак сваког члана Техничке комисије 

је да сачини стручно мишљење о предметној 

Студији о процени утицаја на животну средину и 

да исто достави председнику Техничке комисије. 

 

VI. 

 Техничка комисија може захтевати од 

носиоца пројекта да, у одређеном року изврши 

измене и допуне Студије о процени утицаја на 

животну средину и о томе обавести Општинску 

управу општине Шид, Одељење за урбанизам,  

kомунално-стамбене и имовинско-правне 

послове.  

VII 

 Техничка комисија је дужна да сачини 

извештај са оценом Студије о процени утицаја на 

животну средину и предлогом одлуке и да исти 

достави Општинској управи општине Шид, 

Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове, у року од 30 дана од 

дана пријема Студије о процени утицаја са 

пратећом документацијом. 

 

VIII. 

 Трошкови за рад Техничке комисије 

укључују: 

- накнада за рад и путне трошкове председника 

и чланова Техничке комисије, који се 

исплаћују у складу са Одлуком о платама и 

накнадама трошкова функционерима 

општине Шид (“Сл.лист општина Срема “; бр: 

20/08,30/08 ,25/09, 24/11 и 25/12). 

- Трошкови за рад обезбеђују се из буџета 

општине Шид, а на терет носиоца пројекта. 

 

IX. 

 Административно- техничке  послове и 

услове за рад Техничке комисије обезбеђује 

Општинска управа општине Шид, Одељење за 

урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-

правне послове. 

 

X. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења , а објавиће се у “Сл.листу општине 

Шид”. 

 

ОПШТИНА ШИД 

ПРЕДСЕДНИК 

Број :353-245/2013-08 

Датум: 29.11.2013. 

ПРЕДСЕДНИК 

Никола Васић  
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Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

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

Карађорђева бр. 2 Шид. 

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

www.sid.rs 


