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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ     

ОПШТИНЕ ШИД 

 
На основу члана 17. и члана 19. став 1. 

Закона о јавном информисању и медијима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 

83/14 и 58/15), члана 4. став 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 

126/14), члана 59. став 1. тачка 6. Статута 

Општине Шид („Службени лист општина 

Срема“, бр. 25/08, 19/10 – исправка, 5/12 и 

„Службени лист Општине Шид“, бр. 3/13 и 

18/15-пречишћен текст), Одлуке о буџету 

Општине Шид за 2016. годину („Службени 

лист Општине Шид“, бр. 19/2015), Општинско 

веће општине Шид  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШИД РАДИ 

ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016. 

ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

            Овом Одлуком се регулише 

расписивање конкурса за суфинансирање 

пројеката из буџета Општине Шид ради 

остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања у 2016. години (у даљем тексту: 

конкурс), у форми Јавног позива, и дефинишу 

основни елементи наведеног конкурса. 

            Конкурс се расписује за суфинансирање 

пројеката производње медијских садржаја, 

што обухвата производњу: телевизијског 

програма, радио програма и штампаних 

дневних и периодичних новина. 

 Конкурсом се прецизније утврђују: 

предмет конкурса и намена средстава за 

остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес 

који ће се конкурсом суфинансирати; износ 

средстава која су опредељена за конкурс; који 

субјекти имају право учешћа; критеријуми за 

оцену пројеката на основу којих ће се 

додељивати средства; поступак пријаве на 

конкурс; прецизни рокови у којима се спроводи 

конкурс; информација о документацији коју 

прилаже подносилац пројекта; поступак 

доношења одлуке о избору пројеката; 

формирање стручне Комисије и позив 

новинарским и медијским удружењима, као и 

медијским стручњацима заинтересованим за 

рад у Комисији; извештавање о реализацији 

изабраних пројеката. 

 

Члан 2. 

Конкурс се расписује у циљу 

информисања јавности о актуелним 

дешавањима од значаја за живот свих грађана 

општине Шид – а посебно кроз подршку 

производњи медијских садржаја у циљу 

заштите и развоја људских права и демократије, 

унапређивања правне и социјалне државе, 

слободног развоја личности и заштите деце и 

младих, развоја културног и уметничког 

стваралаштва, развоја образовања, укључујући 

и медијску писменост као део образовног 

система, развоја науке, развоја спорта и 

физичке културе и заштите животне средине и 

здравља људи, и то за пројекте производње 

медијских садржаја. 

 

Члан 3. 

            Расписује се Јавни позив за 2016. 

годину.  

            Ако средства опредељена за конкурс 

нису у целости расподељена, Општинско веће 

Година IV                                                                                                                                                                   Шид 
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општине Шид може да распише нови конкурс 

за расподелу преосталих средстава до краја 

исте календарске године. 

Јавни позив ће се објавити на званичној 

интернет страници Општине Шид дана 

17.02.2016. године /мора бити видљив и 

доступан јавности све време трајања конкурса/и 

недељним листовима „Сремске новине“ бр. 

2868 и „М новине“ бр. 739 од 17.02.2016. 

године. 

 

Члан 4. 

            Висина буџетских средстава 

предвиђених за суфинансирање пројеката из 

области јавног информисања – производње 

медијских садржаја, а која ће бити распоређена 

путем јавног позива/конкурса у 2016. години, 

износи 9.000.000,00 динара (словима: 

деветмилионадинара), опредељених Одлуком о 

буџету Општине Шид за 2016. годину 

(„Службени лист Општине Шид“, бр. 19/2015) 

на позицији 67 – Услуге по уговору. 

 

Члан 5. 

Право учешћа на конкурсу има: 

1.  издавач медија који је уписан у Регистар 

медија; 

2.  правно лице односно предузетник који 

се бави производњом медијских садржаја и који 

приложи доказ да ће суфинансирани медијски 

садржај бити реализован путем медија.  

 Право учешћа немају издавачи који се 

финансирају из јавних прихода. 

  Под медијем се, у смислу Закона о јавном 

информисању и медијима, подразумевају 

дневне и периодичне новине, сервис новинске 

агенције, радио програм и телевизијски 

програм и електронска издања тих медија, као и 

самостална електронска издања (уређивачки 

обликоване интернет странице или интернет 

портали), који су регистровани у Регистру 

медија, у складу са Законом. 

На конкурсу се може учествовати само 

са једним пројектом. 

Пројекат, у смислу Закона, подразумева 

заокружену програмску целину или део целине 

(жанровски и временски) којом се доприноси 

остваривању јавног интереса у области јавног 

информисања. 

Издавач више медија може конкурисати 

с једним пројектом, за сваки од медија. 

Максимални износ који се може 

доделити по једном пројекту је 80% вредности 

пројекта. 

Учесник конкурса коме су додељена 

средства за пројекат на претходном конкурсу који 

је био расписан у току ове године може да 

учествује и на другом конкурсу за суфинансирање, 

са истим пројектом, с тим да укупно додељена 

средства не прелазе 80% вредности пројекта.  

 

Члан 6. 

 Пројекти пријављени на конкурс 

оцењују се према мери у којој су предложене 

пројектне активности подесне да остваре општи 

јавни интерес у области јавног информисања и 

према мери у којој, на основу поднете 

документације, учесник на конкурсу пружа 

већу гаранцију привржености професионалним 

и етичким медијским стандардима. 

 Овом Одлуком се дефинишу и 

специфични критеријуми за вредновање 

предложених пројеката, а то су: значај пројекта 

са становишта јавног интереса, доступност 

актуелних информативних садржаја већем 

броју корисника на територији Општине Шид и 

региону Срема, оригиналност и значај пројекта 

за кориснике Општине Шид, приврженост 

професионалним и етичким стандардима (да ли 

су учеснику конкурса изречене мере од стране 

државних органа и регулаторних тела у 

последњих годину дана, због кршења 

професионалних и етичких стандарда, те доказ 

о томе да су након изрицања казни или мера 

предузете активности које гарантују да се 

сличан случај неће поновити), територија 

реализације пројекта на територији општине 

Шид. 

 

Члан 7. 

 Пријава на конкурс се подноси на 

обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање 

из области јавног информисања“, који је 

објављен у Правилнику о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 126/14) – у 

даљем тексту: Правилник. 

           Уз наведену пријаву, подносилац 

пројекта је дужан да обавезно приложи и: 

Предлог пројекта (Образац 1); буџет пројекта (у 

складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1); доказ о 
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регистрацији (фотокопија извода из АПР-а); 

Решење о пореском идентификационом броју 

(фотокопија ПИБ-а); доказ о поседовању 

фреквенције (за електронске медије); изјаву о 

располагању одговарајућим техничким и 

кадровским капацитетима; наративни извештај 

о реализованим уговорима са Општином Шид у 

претходним годинама (са бројем и врстом 

реализованих медијских садржаја) и доказ да ће 

суфинансирани медијски садржај бити 

реализован путем медија (за правно лице 

односно предузетника који се бави 

производњом медијских садржаја). 

Пријаве се подносе у року од 8 (осам) 

дана од дана објављивања Јавног позива. 

            Пријаве на конкурс се подносе Комисији 

за оцењивање пројеката у области јавног 

информисања (у даљем тексту: Комисија), у 

штампаном облику и на ЦД-у, и то предајом на 

Писарници Општинске управе општине Шид 

или поштом- на адресу: Општина Шид, 

Карађорђева 2, 22240 Шид, Комисији за 

оцењивање пројеката у области јавног 

информисања , у затвореној коверти, 

насловљено са „Пријава по Јавном позиву за 

суфинансирање пројеката из буџета Општине 

Шид ради остваривања јавног интереса у 

области јавног информисања у 2016. години“ и 

са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

            Одељење за друштвене делатности 

Општине Шид сачињава записник о 

испуњености услова за учешће на конкурсу, за 

све пристигле пројекте и доставља записник 

члановима Комисије. 

 

Члан 8. 

Одлуку о избору пројеката у области 

јавног информисања који се суфинансирају из 

буџета Општине Шид доноси председник 

Општинског већа општине Шид, а на основу 

образложеног предлога Комисије – и то 

најкасније у року од 90 дана од дана закључења 

конкурса. 

Образложени предлог Комисије 

потписују сви чланови Комисије. 

Одлука о избору пројеката биће 

објављена на званичној интернет страници 

Општине Шид и достављена сваком учеснику 

конкурса у електронској форми. 

Наведена одлука се доноси у облику 

Решења, са образложењем.  

Решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор.  

Након доношења Решења, Општина Шид 

закључује Уговор о суфинансирању пројеката 

из области јавног информисања. 

 

Члан 9.  

Стручна Комисија ће бити састављена од 

3 (три) члана. 

Уколико на расписани конкурс пристигне 

више од 50 (педесет) пројектних пријава, 

конкурсна Комисија ће имати 5 (пет) чланова. 

Чланове Комисије именује Председник 

општине Шид и то из реда независних 

стручњака за медије и медијских радника, који 

нису у сукобу интереса и не обављају јавну 

функцију. 

Чланови Комисије се именују на предлог 

новинарских и медијских удружења, уколико 

предложена лица испуњавају све законске 

услове. 

Позив новинарским и медијским 

удружењима, као и медијским стручњацима, за 

достављање предлога за чланове Комисије је 

саставни део Јавног позива/конкурса. 

Рок за достављање предлога за чланове 

Комисије, исти је као и рок за подношење 

пријава на конкурс. 

Састав Комисије се објављује на 

званичној интернет страници Општине Шид. 

 

Члан 10. 

          У складу са одредбама потписаног 

Уговора о суфинансирању пројеката из области 

јавног информисања, учесник конкурса који је 

добио буџетска средства је у обавези да достави 

наративни и финансијски извештај о утрошку 

тих средстава- на Обрасцу за извештај (Образац 

2) прописан Правилником, и то најкасније 

месец дана по истеку предвиђеног рока за 

реализацију пројекта. 

         Уз наративни извештај, достављају се и 

емитовани прилози у електронском облику 

односно копије садржаја са портала.  

 Уз наведене прилоге, учесник конкурса 

који је добио буџетска средства је дужан да 

достави извештај о емитованим прилозима, 

објављеним текстовима на сајту – који ће 

садржати за сваки прилог следеће информације: 

редни број компакт диска; назив 
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прилога/текста; тема прилога/текста; учесници 

прилога; емисија у којој је прилог емитован. 

 

Члан 11. 

            На све што није регулисано овом 

Одлуком, примењују се одговарајуће одредбе 

Закона о јавном информисању и медијима и 

Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања. 

 

Члан 12.  

    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.  

 

ОПШТИНА ШИД 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:345-2/III-16 

Датум: 11.2.2016. 
Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Никола Васић 

 

 

 На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи(„Службени гласник РС“ број 129/07), 

члана 59. Статута  општине Шид („Службени лист 

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

и „Сл.лист општине Шид“ број 3/13), а у вези 

члана 19. Закона о безбедности  саобраћаја на 

путевима („Сл. Гласник РС“број 41/09, 53/10, 10/11 

и 32/2013), Општинско веће општине Шид на 

седници одржаној дана  2016.године   донело је  

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ          

САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ШИД ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1.  Програмом коришћења средстава за 

унапређење безбедности саобраћаја на 

територији општине Шид за 2016. годину (у 

даљем тексту: Програм) утврђује се начин 

коришћења средстава од наплаћених  

новчаних казни за  прекршаје  предвиђене 

прописима  о безбедности саобраћаја на 

путевима, на  територији општине Шид, за 

активности које се током 2016. године 

планирају у циљу унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима  

 

2.  Средства за реализацију овог Програма 

предвиђена су Одлуком о буџету општине 

Шид за 2016. годину у укупном износу од 

8.478.971,43 динара, од чега износ од  3.778.98, 

43 динара чини износ  преосталих средстава 

од наплаћених  новчаних казни за прекршаје,  

предвиђене прописима  о безбедности 

саобраћаја  на путевима, на територији 

општине Шид, за активности које су  током 

2015. године  планиране у циљу  унапређења  

безбедности саобраћаја  на путевима,  а износ  

од 4.700.000,00 динара чини планирани износ  

поменутих средстава у 2016. години.   

 

3.  Коришћење наведених средстава биће 

засновано на принципу финансирања 

програмских задатака из реалних извора и у 

динамици која обезбеђује реализацију расхода 

по утврђеним приоритетима до нивоа 

реализованих прихода. 

 

4.  Уколико се приходи не остварују у 

планираном износу, планиране активности 

реализоваће се према степену приоритета које 

одреди Комисија за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Шид (у даљем тексту: 

Комисија).  

 

5.  У складу са чланом 18. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима, 

планиранаи износ средстава за 2016. годину у 

висини од 4.700.000,00 динара од наплаћених 

новчаних казни за прекршаје , предвиђене 

прописима  о безбедности саобраћаја  на 

путевима, на територији  општине Шид, биће 

усмерен на унапређење безбедности 

саобраћаја  на путевима  и то за следеће 

намене:  
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Бр. Назив Износ (дин.) са ПДВ 

1. 
Поправљање саобраћајне  инфраструктуре на територији 

општине Шид 
2.350.000,00 

2. 
Техничко опремање јединице саобраћајне  полиције  ПС 

Шид 
2.150.000,00 

2.1

.. 
Набавка возила 2.000.000,00 

2.2

.. 

Набавка преносиве камере  за снимање  саобраћајних 

прекршаја  
    60.000,00 

2.3

. 
Набавка уређаја за мерење алкохола у даху- алкометра     90.000,00  

3. 

3.1 

Унапређење саобраћајног васпитања и  и образовања  

Пројекат едукације учитеља првих разреда у основним 

школама 

100.000,00 

 

100.000,00 

 

4 
Превентивно промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја у општини Шид 
100.000,00 

Укуп4.4.1.     Едукација младих  у функцији унапређења безбедности           

                       собраћаја  

 

100.000,00 

                                               Укупно  4.700.000,00 

 

6.  Преостали износ средстава од наплаћених 

новчаних казни за прекршаје  у 2015. години, 

предвиђене прописима  о безбедности 

саобраћаја  на путевима , на територији 

општине Шид, за активности које су током  

2015. године планиране  у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима, у висини 

од  3.778.981,43 динара, биће усмерен за 

унапређење безбедности  саобраћаја на 

путевима  и то за  намене предвиђене 

Програмом за 2015. годину према 

приоритетима  које одреди Комисија у 2016. 

години.  

7.  Реализацију тачке 1. из табеле извршиће Јавно 

предузеће за стамбене услуге и грађевинско 

земљиште општине Шид, а тачака 2., 3., 4., и 5. 

из табеле  и активности које су током 2015. 

године  планиране  у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја  на путевима  

Општинска управа општине Шид. 

8.  Комисија ће Општинском већу општине Шид 

доставити Годишњи извештај о реализацији 

програма коришћења средстава за унапређење 

безбедности саобраћаја, најкасније до 31. 

јануара текуће за претходну годину. 

 

9.  Стручне и административно техничке послове 

у вези са реализацијом Програма обавља 

Одељење за финансије Општинске управе 

општине Шид. 

10.  Набавка  добара, услга и радова  вршиће се у 

складу са одредбама Закона о јавним  

набавкама. 

11.  Овај Програм ступа на снагу осмог дана  од 

дана објављивања у „ Службеном листу 

општине Шид“. 

 

ОПШТИНА ШИД 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:344-4 /III-16 

Дана:  11.02.2016 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Никола Васић 

 

      

 На основу одредбе члана 46. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи,   («Сл. гласник РС», 

број 129/07), члана 59. став 1. тачка 8. Статута 

Општине Шид («Сл. лист општина Срема», број 

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

општине Шид“ 3/13  и 18/15.пречишћени текст) и 

члана 9. став 1.  Одлуке о Општинском већу 

(«Сл.лист општина Срема» бр. 25/08), а у вези 

члана 7. став 3. Правилника о начину, поступку и 

критеријумима за доделу средстава  Националним 

саветима  националних мањина  чији је језик у 

службеној употреби на територији општине Шид,( 

„Сл. Лист општине Шид“број 1/16), Општинско 

веће општине Шид је на седници одржаној  11.02. 

2016. године, донело следеће 
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РЕШЕЊЕ  

ОИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА И 

СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 

        НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 

НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА  

ЧИЈИ ЈЕ ЈЕЗИК У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ   

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

 

I 

  ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу 

средстава ради финансирања и суфинансирања 

пројеката Националних савета националних 

мањина чији је језик у службеној употреби  на 

територији општине Шид, у следећем саставу: 

1.  ДЕЈАН КОЈИЋ, помоћник председника 

општине,за председника ; 

2.  МИРОН ЂУЂАР -представник Русинске 

националне мањине за члана ; 

3.  БЛАЖЕНКА ЂИЕРЧАН,представник 

Словачке националне мањине за члана . 

 

II 

Комисија из става    I оовог Решења се именује на 

мандатни период од четири године. 

 

III 

Комисија има следеће надлежности: 

 - расписује јавни конкурс за доделу 

средстава; 

 - разматра пријаве на конкурс; 

 - врши избор пројеката који се предлажу за 

финансирање  или суфинансирање: 

 - предлаже Општинском већу општине 

Шид  доношење Решења  о расподели средстава. 

 

IV 

Стручне, административне и техничке послове за 

потребе Комисије  обавља Одсек за локaлни 

економски развој општине Шид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се  у „Сл.лист општине Шид“ и на сајту 

општине Шид. 

 

ОПШТИНА ШИД 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 90-2/III-16 

Датум,11.02.2016. године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Никола Васић 
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Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

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

Карађорђева бр. 2 Шид. 

Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544 

www.sid.rs 


