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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 47. став 5., члана 58.  и 185. став 3. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' број: 

21/16 и 113/17),  члана 5. Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних 

места службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 

88/16 и 113/17 -др. закон),  члана 4. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе  (''Сл. гласник РС'' број 88/16 и 113/17-др. 

закон), као и члана 18.  став 2. Одлуке о Општинској 

управи општине Шид  („Сл лист општине Шид“ број: 

7/17) и члана  25. Одлуке о општинском 

правобранилаштву општине Шид (''Сл. лист општине 

Шид''  број: 15/14),  Општинске веће општине Шид, на 

предлог начелника Општинске управе општине Шид, 

дана 23.10.2018. године, усвојило је обједињен   

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И 

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 
У Правилнику о организацији и ситематизацији радних 

места у Општинској управи, Општинском 

правобранилаштву и стручним службама општине Шид  

(„Сл. лист општине Шид“ број: 18/17 и 1/18), (у даљем 

тексту Правилник), мења се члан 4. и гласи: 

У Правилнику су систематизована следећа радна места 

 

Функционери- - постављена лица 4 

Службеник на положају –  

I група 

1 радно место 1  службеник 

Службеник на положају – II група 1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 11 11 

Саветник 23 25 

Млађи саветник  3   3 

Сарадник 14 26 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 13 14 

Референт  / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 64 радних места 79 службеника 

 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места / / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места / / 

Четврта врста радних места 6 6 

Пета врста радних места 5 12 

Укупно: 11 радних места 18 намештеника 

 

Члан 2. 
У Правилнику мења се члан 5.  став 1. и гласи: 

«Укупан број систематизованих радних места у 

Општинској управи је 72 и то : 

 2 службеника на положају,  

 60 службеника на извршилачким радним 

местима и  

 10  намештеника. 

 У истом члану став 2. мења се и гласи: 
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Укупан број систематизованих радних места у 

Кабинету председника општине је 5 и то: 

 3  функционера  

 1  службеника на извршилачком радном месту 

 1  намештеника» 

 

Члан 3. 

“Члан 13.  Правилника мења се и гласи: 

Кабинет председник општине је посебна организациона 

јединица која се образује за обављање саветодавних и 

протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и 

административно-техничке послова који су значајни за рад 

председника општине, а у оквиру истог се обављају и 

послови ванредних ситуација и одбрамбених припрема”. 

 

Члан 4. 
“Члан 14. Правилника мења се и гласи: 

Општинском управом руководи начелник, као 

службеник на положају. Начелник Општинске управе 

има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност”. 

 

Члан 5. 
Члан 19. Правилника мења се и гласи: 

Правилник садржи радна места на положајима, 

извршилачка радна места и радна места на којима раде 

намештеници. 

 

 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – I група 1  радно место 1  службеник 

Службеник на положају – II група 1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 9 9 

Саветник 21 23 

Млађи саветник 3 3 

Сарадник 14 26 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 13 14 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 60 радних места 75 службеника 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места / / 

Друга врста радних места / / 

Трећа врста радних места  / 

Четврта врста радних места 6 6 

Пета врста радних места 4 11 

Шеста врста радних места / / 

Укупно: 10 радних места 17 намештеника 

 

Члан 6. 
У члану 20. Правилника додаје се радно место број 1а. и 

гласи: 

„1а. Заменик начелника Општинске управе  
 

Звање: Положај у II групи  број 

службеника: 1. 

 

Опис посла:  
Замењује начелника Општинске управе у случају његове 

одсутности или спречености да обавља своју дужност, у 

складу са Законом, Статутом општине, одлукама 

Скупштине општине, Општинског већа и Председника 

општине; обавља и друге послове из  надлежности 

Општинске управе, по овлашћењу начелника 

Општинске управе. 

 

Услови:  Високо образовање из  научне области правне 

науке, на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама 

на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

5 година радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет). 

 

Радно место број “10. Извршилац за послове 

ванредних ситуација и одбрамбених припрема” 

брише се. 

 

 Код радног места број: “28. Извршилац за 

финансијско-материјалне послове Одељења“, мења 

се звање и гласи  

 “Звање: Сарадник” 

 Радно место број “67. Извршилац за послове 

Скупштине” брише се. 

 Иза радног места број: 74. додаје се радно 

место број: 74а. 

 

« 74а. Извршилац за послове ванредних ситуација и  

одбрамбених припрема 

Звање: Саветник број службеника: 1 

 

Опис послова: 
- израђује процену угрожености од елементарних и 

других несрећа; 
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- израђује План заштите и спасавање у венредним 

ситуацијама; 

1) предузима мере за усклађивање припрема за 

ванредне ситуације локалне самоуправе, других правних 

лица и предузетника од посебног значаја за исту у 

ванредним ситуацијама; 

2) разрађује и спроводи мере приправности и 

предузима друге мере потребне за прелазак на 

организацију  у ванредним ситуацијама и израђује 

планове заштите и спасавања становништва, 

материјалних и културних добара, као и заштиту 

животне средине од елементарних непогода и техничко-

технолошких несрећа; 

3) обавља све друге послове везане за припрему за 

ванредне ситације у складу са Законом о ванредним 

ситуацијама; 

4) врши процену угрожености територије општине 

од војних и невојних изазова; 

5) израђује План одбране локалне самоуправе и 

усклађује га са Планом одбране Републике Србије,  

6) предузима мере за усклађивање припрема за 

одбрану локалне самоуправе, других правних лица и 

предузетника од посебног значаја за одбрану, заштиту и 

спасавање и предузима мере за функционисање локалне 

самоуправе у ратном и ванредном стању; 

7) разрађује и спроводи мере приправности и 

предузима друге мере потребне за прелазак на 

организацију у ратном и ванредном стању и израђује 

планове заштите и спасавања становништва, 

материјалних и културних добара, као и заштиту 

животне средине од елементарних непогода и техничко-

технолошких несрећа; 

8) обавља све друге послове везане за припрему 

одбране и планирање одбране општине у складу са 

Законом о одбрани; 

9) врши све потребне послове везане за потребе 

Штаба за ванредне ситуације; 

10) обавља и друге послове према налогу 

руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.  

 

Услови: Високо образовање стечено на студијама 

другог степена (дипломске академске студије-мастер, 

специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), у образовно-научном пољу 

друштвено-хуманистичких наука, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

друштвеног смера – професор одбране и заштите, 3 

година радног искуства са прописаном стручном 

спремом, лиценца за процену ризика, познавање рада на 

рачунару (MS Office пакет и интернет) и положен 

државни стручни испит. 

 

Члан 7. 
Постављање и распоређивање у складу са одредбама 

овог Правилника извршиће се најкасније у року од 60 

дана од ступања на снагу истог. 

 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Сл. листу општине Шид“. 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 110-23/III-18 

Датум: 23.10.2018. године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Предраг Вуковић 

 

 

На основу члана 29. став 1. и 4. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, 

број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 59. тачка 11. 

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

18/2015-пречишћен текст), Општинско веће на седници 

одржаној 23.10.2018. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ 

 

I 

Покреће се поступак за реализацију пројекта јавно-

приватног партнерства са елементима концесије за 

поверавање обављања делатности приградског превоза 

путника на територији општине Шид. 

 

II 

На основу овог закључка именоваће се стручни тим за 

израду концесионе документације који врши процену 

вредности концесије, израђује студију оправданости 

давања концесије и предузима све остале радње које 

претходе поступку давања концесије. 

 

III 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања 

делатности приградског превоза  

путника на територији општине Шид, као део конкурсне 

документације из тачке II овог закључка, доставља се 

Комисији за ЈПП ради давања мишљења и оцене да ли 

се конкретни пројекат може реализовати у форми ЈПП 

са елементима концесије. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:34-7/III-18 

Дана:23.10.2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК  

Предраг Вуковић 

 

 

На основу члана 29.став 1. и члана 30. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, 

број 88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 59.тачка 8. 

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

18/2015-пречишћен текст), Општинско веће на седници 

о држаној 23.10.2018.године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ 

КОНЦЕСИОНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1. ИменујесеСтручнитимзаизрадуконцесионедоку

ментације. 

 

2. У Стручни тим се именују: 

- Миленка Субић, буџетски инспектор, 

- Игор Михајловић, саобраћајни инспектор и 

- Петар Дамјановић, извршилац за 

имовинско-правне послове и управљање 

општинском имовином. 

 

3. Стручни тим врши процену вредности 

концесије, израђује студију оправданости 

давања концесије и предузима све остале 

радње које претходе поступку давања 

концесије у складу са одредбама Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама и 

посебних прописа којима се ближе уређује 

област из које је предмет концесије, као и дана 

основу економских, финансијских, социјалних 

и других показатеља и процене утицаја 

концесионе делатности на животну средину, 

припрема нацрт предлога концесионог акта.  

 

Задаци Стручног тима су: 

1) Пружање стручне помоћи јавном телу 

приприпрем ипотребних анализа, односно 

студија 

Оправданости давања концесије, приприпреми и изради 

услова и конкурсне документације, 

правила и услова за оцену понуђача и примљених 

понуда, као и критеријума за избор понуде; 

2)   прегледање и оцена пристиглих понуда; 

3)   утврђивање предлога одлуке о избору најповољније 

понуде задавање концесије или 

Предлога одлуке о поништају поступка давања 

концесије, и образложење тих предлога; 

4)   обављање осталих послова потребних за реализацију 

поступка давања концесије. 

 

Стручни тим, о свом раду води записник и сачињава 

друга документа која потписују сви чланови стручног 

тима. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
У поступку поверавања обављања делатности 

приградског превоза путника, Закон о јавно-приватном 

партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, број 

88/2011, 15/2016 и 104/2016), члан 29.став 1. Уређује да 

Јавно тело (општина Шид), пре сачињавања предлога за 

доношење концесионог акта именује стручни тим за 

израду концесионе документације, који врши процену 

вредности концесије, израђује студију оправданости 

давања концесије и предузимање свих осталих радњи 

које претходе поступку давања концесије у складу са 

одредбама овог закона и посебних прописа којима се 

ближе уређује област из које је предмет концесије. 

Док члан 30.истог Закона уређује задатке Стручног 

тима. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:02-123/III-18 

Дана: 23.10.2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Предраг Вуковић 

 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. Статута општине 

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

текст) и члана 20. став 1. тачка 8. Одлуке о Општинском 

већу („Сл. лист општина Срема“ број: 25/08), а у вези 

члана 12. Закона о управљању миграцијама („Сл. 

гласник Републике Србије број:107/12) Општинско веће 

општине Шид, на седници одржаној дана 23.10.2018. 

године донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

ОИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА 

РЕШЕЊА 

 

I 

МЕЊА СЕ Решење  о образовању Савета за управљање 

миграцијама и трајна решења („Сл. лист општине Шид“ 

број :14/15) у глави II на следећи начин: 

 

За председника:  

Речи : „Ивица Јовић“ Повереник за избеглице  и 

миграције општине Шид и секретар Црвеног крста 

Шид“,  

замењују се речима: 

 „-Дејан Којић, Повереник за избеглице општине Шид“ 

За чланове: 

Речи : „Душан Ластић, члан Општинског већа“ 

замењују се речима: „Небојша Илић, помоћник 

председника општине Шид“ 

Речи: “Ђорђе Томић, помоћник председника  општине  

за месне заједнице “  

замењује се речима:“ Ђорђе Томић, члан Општинског 

већа“ 

Речи:“Никола Тарајић“извршилац за израду пројеката  

и послове  развоја у Канцеларији  за ЛЕР“  

замењују се речима: „Ивица Јовић, помоћник 

председника општине“  

Речи:“Никола Вукић, Руководилац Тима  за децу и 

омладину у Центру за социјални рад „Шид“ 

замењују се речима: „Никола Вукић,  дипл.правник у 

Центру за социјални рад „Шид“ 

Речи:“Милан Лозјанин, помоћник  командира  

Полицијске станице  Шид“ 

замењује се речима:“Лакић Радослав, заменик  

командира Полицијске станице Шид“ 

Речи :“Дејан Булатовић заменик председника 

Скупштине ( као представник невладиног сектора)“ 

замењују се речима:„Јована Вуксан,  представник 

невладиног сектора“ 

Речи :“Небојша Ковачевић, представник избеглих  и 

интерно расељених лица“ 

замењује се речима:“Снежана Момирски,  представник 

избеглих  и интерно расељених лица“ 

 

За секретара: 
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Речи :“Душица Полетан, извршилац за прихват  

избеглица  и административно техничке послове“ 

замењује се речима:“Драгица Кошутић, извршилац за 

израду пројеката  и послове развоја –координатор   

Канцеларије за младе“. 

II 
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном лист општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:02-121/III-18 

Дана:23.10.2018.  

ШИД 

ПРЕДСЕДНИК 

Предраг Вуковић 

 

 

На основу члана 46. 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), члана 5. став 3. и 4. 

Закона о избеглицама („Сл. гласник РС“ број: 18/92, 

42/2002, 45/2002 и 30/2010), члана 59. став 1. тачка 6. 

Статута Општине Шид („Сл лист општине Шид“), 

број:18/15-пречишћени текст) и члана 20. став 1. тачка 

6. Одлуке о Општинском већу („Сл. лист општина 

Срема“, број: 25/08),), Општинско веће општине Шид је 

дана  23.10. 2018.године донело  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

ИВИЦА ЈОВИЋ, специјалиста струковни инжењер 

менаџмента из  Беркасова , РАЗРЕШАВА СЕ   са 

функције Повереника за избеглице општине Шид  са 

23.10. 2018.године. 

 

II 

Решење о разрешењу Повереника, са Решењем о 

именовању  се доставља Комесаријату за избеглице 

Републике Србије ради давања Мишљења о именовању 

Повереника за избеглице. 

 

III 

Oво Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи Општинско веће стара се о 

извршавању поверених надлежности из оквира права и 

дужности Републике, односно аутономне покрајине. 

Такође, на основу одредбе члана 5. у ставу 3. Закона о 

избеглицама,  је прописано  да надлежни орган  у 

јединици локалне самоуправе образује посебна тела,  

ради обављања организационих и других послова 

везаних за збрињавање, повратак и интеграцију  

избеглица на њиховој територији,  док је у ставу 4. истог 

члана прописано  да надлежни орган у јединици локалне 

самоуправе уз прибављено мишљење Комесаријата, 

одређују лице за одржавање везе са Комесаријатом (у 

даљем тексту : повереник).  

Имајући у виду напред изнето, Општинско веће 

општине Шид је на седници одржаној дана 

23.10.2018.године донело Решење о разрешењу 

досадашњег Повереника, Ивице Јовића  и доставља  

исти Kомесаријату за избеглице  заједно са Решењем о 

именовању, ради давања Мишљења,   у складу  са  

Законом  о избеглицама. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-144/III-2018 

Датум.23.10.2018 г.одине 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Предраг Вуковић 

 

 

На основу члана 46. 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), члана 5. став 3. и 4. 

Закона о избеглицама („Сл. гласник РС“ број: 18/92, 

42/2002, 45/2002 и 30/2010), члана 59. став 1. тачка 6. 

Статута Општине Шид („Сл лист општине Шид“ , 

број:18/15-пречишћени текст) и члана 20. став 1. тачка 

6. Одлуке о Општинском већу („Сл. лист општина 

Срема“, број: 25/08),) Општинско веће општине Шид је 

дана 23.10.2018.године донело  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

ДЕЈАН КОЈИЋ, дипломирани инжењер пољипривреде 

из Шида, Милоша Обилића број 5, ИМЕНУЈЕ СЕ на  

функцију  Повереника за избеглице општине Шид,  

почев од 24.10.. 2018. године,на мандатни период од 

четири године. 

 

II 

Решење  се доставља Комесаријату за избеглице  

Републике Србије ради давања Мишљења. 

 

III 

Oво Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи Општинско веће стара се о 

извршавању поверених надлежности из оквира права и 

дужности Републике, односно аутономне покрајине. 

Такође, на основу одредбе члана 5. у ставу 3. Закона о 

избеглицама,  је прописано  да надлежни орган у 

јединици локалне самоуправе образује посебна тела,  

ради обављања организационих и других послова 

везаних за збрињавање, повратак и интеграцију  

избеглица на њиховој територији, док је у ставу 4. истог 

члана прописано  да надлежни орган у јединици локалне 

самоуправе уз прибављено мишљење Комесаријата, 

одређују лице за одржавање везе са Комесаријатом(у 

даљем тексту : повереник). 

Како је Општинско веће општине Шид донело Решење о 

разрешењу Ивице Јовића са функције Повереника за 

избеглице са циљем континуитета у раду са 
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Koмесаријатом,Општинско веће општине Шид  је на 

седници одржаној  23.10. 2018.   донело Решење о  

именовању  Дејана Којића   на функцију Повереника за 

избеглице на период од четири године и доставља исто 

надлежном Комесаријату, ради давања Мишљења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-145/III-2018 

Датум:23.10.2018 године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Предраг Вуковић 
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