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Број 1/2014

.

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став
1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист
општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и
„Службени лист општине Шид“ број 3/13), а у вези
члана 4. став 2. и члана 76. Закона о култури
(''Службени гласник РС'',број 72/09 ) Општинско
веће Oпштине Шид, на седници одржаној дана 22.
јануара 2014. године донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И
ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СУ
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку
остваривања права на доделу срдстава из буџета
општине Шид за програме и пројекте из области
културе који су од значаја за општину Шид, („Сл.
лист општине Шид“ број: 2/13) у члану 2. став 3.
бришу се речи :
“ и 840 “.
Члан 2.
У члану 5. став 1 мења се и гласи:
„Право пријаве на конкурс имају :
удружења
и
организације
у
култури, које су регистроване на
територији општине Шид ;
- други субјекти у култури осим
установа културе чији је оснивач
општина Шид. .“
У истом члану брише се став 3.
-

Шид
22. јануар 2014. година
Члан 3.
У члану 8. став 2. мења се и гласи:
„Учесници на конкурсу уз пријаву прилажу
документацију прописану конкурсом, финансијски
план за текућу годину, као и додатну
документацију, уколико то захтева Комисија.“
Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
„Комисија у року од 8 (осам) дана припрема
предлог одлуке о утврђивању пројеката у области
културе, за које се одобравају дотације - за сваки
појединачни програм и пројекат.
По разматрању предлога одлуке из става 1.
овог члана, Општинско веће доноси акт о
утврђивању пројеката у области културе за које се
одобравају дотације, са износом висине дотације за
сваки појединачни програм и пројекат.
Подносиоци захтева имају право жалбе на
одлуку о утврђивању одобрених програма, у року
од 8 (осам) дана од дана објављивања резултата.
Жалба се подноси Комисији, а по жалби решава
Општинско веће Општине Шид.“
Члан 5.
У члану 10. став 2. брише се.
Члан 6.
У члану 15. став 2. мења се и гласи:
„Средства се обезбеђују у буџету Општине, у
оквиру раздела IV, Општинска управа, функција
160 – опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, економска класификација 481 дотације непрофитним организацијама “.
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Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Шид“
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Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл. листу општине Шид“ .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:110-3/III-14
Дана:22.1.2014.
Шид

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:110-2/III-14
Дана:22.01.2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став
1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист
општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и
„Службени лист општине Шид“ број 3/13), а у вези
члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени
гласник РС“, број 24/11 и 99/11), Општинско веће
општине Шид, на седници одржаној дана 22.
јануара 2014.године донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ШИД ЗА ПРОГРАМЕ И
ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШИД
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета
општине Шид за програме и пројекте из области
спорта од значаја за општину Шид у члану 5. став
1. алинеја 1. речи „ 2 године“ мењају се речима „1
(једну) годину“.
Члан 2.
У члану 15. речи „15 дана“ мењају се
речима „ 8 (осам ) дана.
Члан 3.
У члану 16. став 3. речи „ 15 дана“ мењају
се речима „8 (осам) дана.“

ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић
На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07), члана 15. став 1. тачка 41. и члана 59. став
1. тачка 2. Статута Општине Шид („Службени лист
општина Срема“, број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и
“Службени лист општине Шид“ број 3/13), а у вези
члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'',
број 51/09 и 99/11), Општинско веће Oпштине
Шид, на седници одржаној дана 22. јануара 2014.
године донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД ЗА РЕДОВНЕ
АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД
Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета
општине Шид за редовне активности и програме
удружења на територији општине Шид у члану 2.
став 2. мења се и гласи:
„Средства се обезбеђују у буџету Општине
Шид, у оквиру раздела IV, Општинска управа,
функција 133, 320, 090 и 421 - опште јавне услуге,
услуге противпожарне заштите, социјална заштита
некласификована
на
другом
месту
и
пољопривреда“.
Члан 2.
У члану 4. додаје се став 2. који гласи:
„На конкурс пријаве могу поднети и
удружења и Савези удружења чије седиште није на
територији општине Шид, ако делују у областима
социјалне и здравствене заштите и ако уз пријаву
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доставе доказ да су њихови чланови лица која
имају пребивалиште на територији општине Шид.“
Члан 3.
У члану 5. став 1. у алинеји 1. речи „2
године“ мењају се речима „1 (једну) годину“.
У истом члану и ставу алинеја 2. брише се.
Члан 4.
У члану 11. речи „15 дана“ мењају се
речима „ 8 (осам) дана“.
Члан 5.
У члану 12. став 3. речи „15 дана“ мењају
се речима „ 8 (осам) дана“.
Члан 6.
У члану 13. став 2. брише се.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Сл. листу општине Шид“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:110-1/III-14
Дана:22.01.2014.
Шид
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животиња (у даљем тексту: догађај) на територији
Општине Шид.
Напуштена животиња, у смислу овог
Правилника јесте животиња која нема дом или која
се налази изван њега и лишена је бриге и неге
власника, односно држаоца и коју је он свесно
напустио.
Члан 2.
Оштећено лице је обавезно да поднесе
писану пријаву о насталом догађају ЈКП
„Стандард“ Шид, одмах након уједа напуштене
животиње, а најкасније у року од 3 дана од дана
штетног догађаја.
ЈКП „Стандард“ Шид је обавезно да изда
потврду оштећеном лицу о пријављеном догађају,
као и да предузме неопходне активности на
проналажењу и збрињавању напуштене животиње.
ЈКП „Стандард“ Шид је обавезно да:
устроји и уредно води евиденцију Службе
зоохигијене о пословима заштите и збрињавања
напуштених животиња, у складу са Законом, о
поднетим пријавама и издатим потврдама
оштећеним лицима, као и да сачињава редовне
месечне извештаје о пријављеним догађајима,
издатим потврдама и предузетим активностима на
проналажењу
и збрињавању напуштених
животиња.

ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић

Извештаји из става 3. овог члана морају се
доставити надлежном члану Општинског већа
Општине Шид најкасније до 5. у месецу за
претходни месец.

На основу члана 46.став1.тачка 2 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/07) и члана 59.став1. тачка 2. Статута
Општине Шид ( „Сл. лист општина Срема“ бр.
20/08, 19/2010исправка и 5/12 и „Сл. лист општине
Шид“ бр. 3/13 ), Општинско веће Општине Шид,
дана 22. јануара 2014. године, донело је:

Члан 3.
Оштећено лице, Општинском јавном
правобранилаштву може да поднесе Захтев за
накнаду штете настале услед уједа напуштених
животиња ( Образац 1 који је саставни део овог
Правилника ).

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА
ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ
ЖИВОТИЊА
Члан 1.
Правилником о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа напуштених животиња (у
даљем тексту: Правилник) утврђује се поступак и
начин решавања захтева грађана за накнаду штете
коју грађани претрпе услед уједа напуштених

Захтев из става 1. овог члана оштећено
лице је дужно да поднесе најкасније у року од 15
(петнаест) дана од дана догађаја.
Захтев из става 1. овог члана мора да буде у
писаној форми, јасне садржине са назнаком адресе,
контакт телефона и бројем текућег или жиро
рачуна оштећеног лица
Захтев из става 1. овог члана мора да
садржи веран опис и локацију догађаја, опис
претрпљених повреда, са износом накнаде коју
оштећено лице потражује.
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Члан 4.
Уз захтев из чл. 3. овог Правилника,
оштећено лице је у обавези да достави оригинал
или фотокопије документације, и то:
• личну карту,
• доказ (потврду) да је догађај пријављен у
року ЈКП „Стандард“ Шид
• комплетну медицинску документацију
која се односи на дијагнозу и лечење ( извештај
надлежне здравствене установе примарне заштите,
извештај лекара специјалисте са детаљним описом
повреде, и сл.),
• друге доказе који су од значаја за
решавање захтева.
Члан 5.
Општинско
јавно
правобранилаштво
примљене захтеве из чл. 3. овог Правилника,
доставља Комисији за утврђивање основаности
захтева и висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених животиња ( у даљем тексту: Комисија
) у року од 3 дана од дана пријема.
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Члан 9.
Оштећено лице је дужно да се пре
покретања поступка за остваривање права на
накнаду штете пред надлежним Судом, обрати
Општинском јавном правобранилаштву захтевом из
члана 3. овог Правилника.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Шид“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-4/III-14
Датум: 22.01.2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић

Комисију из става 1. овог члана образује
Општинско веће Општине Шид посебним актом у
року од 15 (петнаест) дана од дана ступања на
снагу овог Правилника.
Актом о образовању Комисије утврђује се
број и састав, послови и задаци које ће Комисија
обављати, као и друга питања од значаја за рад
Комисије.
Члан 6.
Комисија по разматрању примљеног
захтева упућује предлог Општинском јавном
правобранилаштву, да захтев:
1. прихвати и са оштећеним лицем закључи
вансудско поравнање о накнади штете на висину
новчаног износа који је Комисија предложила,
2. одбије захтев
3. одбаци захтев.
Предлог Комисије из става 1. овог члана
мора бити образложен.
Члан 7.
Комисија је дужна да примљене захтеве
размотри и упути предлог Општинском јавном
правобранилаштву, најкасније у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема захтева.
Члан 8.
Општинско јавно правобранилаштво је
обавезно да у року од 10 (десет) дана од дана
пријема предлога Комисије донесе акт по захтеву
оштећеног лица.
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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
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