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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ     

ОПШТИНЕ ШИД 

 

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

о локаној 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 26. и 28. Закона о црквама и верским 

заједницама  (''Сл. гласник РС'', број 36/06 и 23/13),  

Општинско веће општине Шид на седници 

одржаној дана  15. јануара 2015. године донело је  

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ШИД 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се начин, поступак и 

критеријуми за доделу средстава ради 

суфинансирања пројеката црквама и верским 

заједницама које делују на територији општине 

Шид. 

 

Члан 2. 

Висина средстава за суфинансирање цркава и 

верских заједница утврђује се сваке године 

Одлуком о буџету општине Шид. 

Средства утврђена буџетом распоређују се у 

оквиру функције 840-верске и остале услуге 

заједнице, позиција 97 (у пралну расхода и 

издатака за 2015. годину). 

 

 

 

 

Члан 3. 

Средства из члана 2. овог Правилника додељују се 

на основу јавног конкурса. 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 4. 

Право подношења пријаве на јавни конкурс за 

доделу средстава ради суфинансирања пројеката 

цркава и верских заједница имају следећи субјекти: 

- српска православна парохија општине Шид      

      

- словачка евангелистичка црквена општина Шид                    

 -римокатоличка црквена општина Шид                              

-гркокатоличка парохија општине Шид                 

 - остале.                                       

      

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

 

Члан 5. 

Критеријуми за доделу средстава ради 

суфинансирања пројеката цркава и верских 

заједница из буџета општине Шид су: 

- број верника према последњем попису 

становништва на територији општине, 

- број објеката цркве односно верске заједнице, 

- да ли је верски објекат под заштитом као 

културно добро, 

- стање у ком се налази објекат, 

- суфинансирање пројекта из других извора, 

- степен задовољавања јавног интереса, 

- унапређење стања у области у којој се пројекат 

реализује. 

 

Члан 6. 

Средства предвиђена у буџету општине Шид за 

доделу средстава ради суфинансирања пројеката 

цркава и верских заједница предвиђена су за: 
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- текуће поправке и одржавање, 

- пројекте адаптације, 

- пројекте реконструкције. 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 7. 

Јавни конкурс за доделу средстава ради 

суфинансирања пројеката цркава и верских 

заједница расписује Комисија за доделу средстава 

црквама и верским заједницама  (у даљем тексту: 

Комисија) једном годишње. 

Конкурс се расписује за буџетску годину. 

 

Члан 8. 

Конкурсни поступак спроводи Комисија. 

Комисија има председникаи два  члана. 

Председника и чланове Комисије именује 

Општиско веће општине Шид на мандатни период 

од четири године. 

Комисија има следеће надлежности: 

- разматра пријаве на конкурс; 

- врши избор пројеката који се предлажу за 

суфинансирање; 

- предлаже Општинском већу општине Шид 

доношење решења о расподели средстава. 

Стручне, административне и техничке послове за 

потребе Комисије обавља Одсек за локални 

економски развој општине Шид. 

 

Члан 9. 

Текст конкурса садржи: 

- предмет јавног конкурса; 

- потребну документацију која се подноси уз 

пријаву; 

- рок за подношење пријаве; 

- адресу на коју се доставља пријава; 

- друге елементе конкурса. 

Конкурс се објављује на огласној табли Општинске 

управе општине Шид, огласним таблама у 

насељеним местима и на званичној интернет 

страници општине Шид (веб-

сајт:www.opstinasid.rs). 

 

Члан 10. 

Пријава на конкурс подноси се Комисији на 

обрасцу "Пријава на Конкурс за доделу средстава 

ради суфинансирања пројеката цркава и верских 

заједница" (Образац број 1.) који је у прилогу овог 

Правилника и чини његов саставни део. 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је обавезно 

приложити: 

- доказ о подносиоцу пријавеи 

- детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се 

подноси пријава. 

Пријаве се подносе у штампаном облику предајом 

у пријемну канцеларију Општинске управе 

општине Шид или поштом. 

 

Члан 11. 

Комисија је дужна да у року од 10 дана од дана 

закључења конкурса размотри све приспеле 

пријаве. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија 

неће узети у разматрање. 

На основу предлога Комисије Општинско веће 

општине Шид  доноси решење о расподели 

средстава. 

Подносиоци пријаве имају право жалбе на решење 

о расподели средстава у року од 8 дана од дана 

пријема истог. 

Решење се објављује на званичној интернет 

страници општине Шид. 

Пројекат мора бити реализован најкасније до 31. 

децембра текуће године.  

Програми се морају реализовати на територији 

општине Шид.  

 

Члан 12. 

Након коначности решења о расподели средстава, 

са изабраним подносиоцима пријаве закључују се 

уговори о суфинансирању пројекта. 

Уговор у име општине Шид потписује Председник. 

Уговором из става 1. овог члана уређују се 

међусобна права и обавезе уговорних страна, 

начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за 

реализацију пројекта, обавезу подношења 

извештаја као и друга права и обавезе уговорних 

страна. 

Црква, односно верска заједница којој су пренета 

средства дужна је да наменски користи средства 

добијена из буџета општине Шид, а набавку 

добара, услуга или радова у оквиру тих средстава 

мора вршити у складу са Законом. 

Ненаменско трошење средстава има за последицу 

повраћај средстава и неодобравање средстава у 

наредној години. 

 

Члан 13. 

Корисници средстава дужни су да у року од 15 

дана по завршетку пројекта за која су додељена 
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буџетска средства, а најкасније до краја текуће 

године, поднесу Извештај о реализацији пројеката 

и доставе доказе о наменском коришћењу 

финансијских средстава Општинском већу 

општине Шид. 

Извештај о реализацији пројекта подноси се 

Општинском већу општине Шид на обрасцу 

"Извештај о реализацији пројекта цркава и верских 

заједница" (Образац број 2.) који је у прилогу овог 

Правилника и чини његов саставни део. 

Извештаји се подносе у штампаном облику, 

предајом у пријемну канцеларију Општинске 

управе општине Шид или поштом. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном листу општине Шид". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД 

Број:110-6/III-15 

Дана:15.01.2015. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Никола Васић 
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Образац број 1. 

 

КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

Општинска управе општине Шид 

Шид, Карађорђева бр. 2 

 

ПРИЈАВА 

НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА 

И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

1. Подаци о подносиоцу пријаве 

Назив подносиоца пријаве 

  

Седиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број) 

  

Број телефона и телефакса 

  

Е-маил адреса 

  

Интернет адреса 

  

Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке 

  

Матични број ПИБ 

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање 

(име и презиме, функција, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-маил) 

  

Најзначајнији пројекти реализовани у претходној години 

2. Подаци о пројекту 

Назив пројекта 

  

Сажет опис пројекта (детаљан опис пројекта доставља се у прилогу) 
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Место реализације пројекта 

  

Време реализације пројекта (време почетка и завршетка пројекта) 

  

Да ли је реализација пројекта започета? (заокружити) 

 

ДА НЕ 

Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се пројекат налази: 

а) почетна фаза 

б) наставак активности  

ц) завршна фаза 

Уколико је одговор ДА, навести досадашње финансирање пројекта (за претходне две године) 

година извор финансирања износ средстава намена 

        

        

3. Финансијски план пројекта 

(односи се на буџетску годину) 

Износ средстава 

потребан за потпуну 

реализацију пројекта у 

буџетској години 

  

Износ средстава који се 

тражи од општине Шид 

за реализацију пројекта 

у буџетској години 

  

Износ сопствених 

средстава за реализацију 

пројекта у буџетској 

години 

  

Структура трошкова пројекта 

(навести детаљне трошкове: услуге по уговору, столарски радови, молерски радови и сл.) 

Врста трошкова Износ укупно 

потребних средстава 
Износ средстава који се 

тражи од Града 
Износ сопствених 

средстава 
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Укупно:       

 

II. ПРИЛОЗИ 

 

(заокружити односно уписати) 

1) Доказ о подносиоцу пријаве 

а. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован 

2) Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и 

сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве 

3) Опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава 

4) Други докази: 

1. ................................................................................. 

2. ................................................................................. 

3. .................................................................................. 

 

 

III. ИЗЈАВА 

о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да општина Шид суфинансира пријављени 

пројекат 

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем: 

- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни; 

- да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта на прописаном обрасцу са 

финансијском документацијом; 

- да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију 

подржала општина Шид. 

 

Место и датум: М. П. Потпис овлашћеног лица 

    __________________ 
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Образац број 2. 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ШИД 

КАРАЂОРЂЕВА БРОЈ 2, ШИД 

ИЗВЕШТАЈ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

1. Подаци о кориснику средстава 

Назив корисника средстава 

  

Седиште корисника средстава (насељено место, улица и кућни број) 

  

Број телефона и телефакса 

  

Е-маил подносиоца 

  

Интернет адреса 

  

Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке 

  

Матични број ПИБ 

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање (име и презиме, функција, адреса, телефон, број мобилног телефона, 

е-маил) 

  

2. Подаци о реализованом пројекту 

Број и датум Решења Општинском већу општине Шид којим су додељена средства за суфинансирање пројекта 

  

Број и датум Уговора о суфинансирању пројекта 

  

Назив пројекта 

  

Сажет опис реализације пројекта (детаљан опис пројекта се прилаже) 
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3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава 

 

Износ средстава одобрен од стране 

општине Шид 

  

Остали учесници у суфинансирању 

(навести назив осталих учесника и 

одобрени износ) 

  

Структура трошкова пројекта 

(трошкове навести таксативно) 

Број и датум рачуна (налога, уговора и сл.) и назив 

издаваоца 

Износ 

рачуна 

Број и датум извода на коме се види промена 

стања по приложеном рачуну (налогу и сл.) 

      

      

      

      

      

Укупно:     

 

II. ПРИЛОЗИ 

 

(заокружити односно уписати) 

1) Опис реализације пројекта за чије су суфинансирање додељена средства 

2) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, налога, уговора и др.), и то: 

1. ............................................................................................................................. . 

2. ............................................................................................................................. . 

3. ............................................................................................................................. . 

4. ............................................................................................................................. . 

5. ............................................................................................................................. . 

 

 

Место и датум: М. П. Потпис овлашћеног лица 

    _______________________ 
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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 15. јануара 2015. 

године донело је  

 

ПРАВИЛНИК 

О 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 („Сл. лист 

ошштине Шид“ број: 2/13 и 1/14) иза члана 6 

додаје се члан 6а који гласи: 

 

„Члан 6а 

 Расподела средстава врши се сходно 

следећим критеријумима: 

1.Усаглашеност програма рада удружења и 

начина трошења средстава с одредбама Закона и 

овог Правилника, која се вреднује  оценом од 2 до 

5, док захтев који није усаглашен са истима  добија 

оцену 1 и биће одбијен. 

2.Да је корисник средстава доставио 

извештај о коришћењу средстава и да је Комисија 

тај извештај позитивно оценила оценом од 2 до 5. 

Уколико извештај није достављен, или га је 

Комисија негативно оценила, захтев добија оцену 1 

и биће одбијен. 

 Уколико удружење први пут конкурише 

Комисија ће оцењивати програм  без обзира на овај  

критеријум. 

 3.Број чланова удружења односно број 

корисника услуга и активности удружења  

вредноваће се оценом од 1 до 5. 

 4.Усаглашеност програма удружења са 

општим трендом штедње и рационалним 

коришћењем буџетских средстава, односно 

доприносом програма општем интересу општине 

Шид, региона или Републике Србије вреднује се 

оценом од 1 до 5. 

 5.Потреба финансирања активности 

удружења из средстава буџета, односно начин 

финансирања актвности удружења из других 

извора вреднује се оценом од 1 до 5.  

 НАПОМЕНА:оцена 1 код критеријума под 

тачком 1. и 2. овог члана имају елиминациони 

карактер, док остале оцене код ова два критеријума 

и све оцене код критеријума под тачком 3, 4. и 5. 

имају функцију бодовања за вредновање  појединог 

захтева и утврђивање висине средстава која се по 

њему предлажу. 

 Збирна оцена захтева сваког удружења се 

састоји од појединачних оцена по сваком од 

наведених критеријума и служиће  као 

опредељујући фактор за одобравање захтева 

појединог удружења и предлагање висине 

средстава која се додељују.“ 

  

Члан 2. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Сл. листу општине 

Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД 

Број:110-3/III-15 

Дана:15.01.2015. 

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 15. 

јануара 2015. године донело је   
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П Р А В И Л Н И К 

О ДОПУНАМА 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  („Сл лист 

општине Шид“ број: 2/13 и 1/14),  иза члана 10. 

додај у се чланови 10а  и 10б. који гласе: 

 

„Члан 10а 

Расподела средстава врши се сходно 

следећим критеријумима: 

1. По основу  времена  постојања клуба: 

 Клубови добијају 1 бод ако постоје до 5 година, а 

ако постоје 5 и више година по 2 бода. 

2. По основу спорта за који су 

регистровани. 

  

а) ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 20 

регистрованих играча, 4 бода ако имају преко 20 

регистрованих играча и по 1 бод на ранг 

такмичења почевши од најнижег до највишег. 

 

Расподела средстава по броју бодова 

7 бодова до   300.000,00 динара, 

8 бодова до   400.000,00 динара, 

9 бодова до   500,000,00 динара, 

10 бодова до  700.000,00 динара, 

11 бодова до           1.000.000,00 динара, 

12 бодова до          1.500.000,00 динара, 

13 бодова до           2.500.000,00 динара 

 

Општински фудбалска организација добија 

2 бода ако ако се у тој такмичарској години не 

врши  пререгистрације играча, а 4 бода ако се у тој 

години пререгистрација врши и тада  јој се 

опредељује   до 300.000,00 динара. 

 

б) ОДБОЈКАШКИ КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 20 

регистрованих играча, 4 бода ако имају преко 20 

регистрованих играча и по 1 бод на ранг 

такмичења почевши од најнижег до највишег. 

Расподела средстава по броју бодова 

7 бодова до   150.000,00 динара, 

8 бодова до   300.000,00 динара, 

9 бодова до   500,000,00 динара, 

10 бодова до  700.000,00 динара, 

11 бодова до           1.000.000,00 динара, 

 

в) КОШАРКАШКИ КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 20 

регистрованих играча, 4 бода ако имају преко 20 

регистрованих играча и по 1 бод на ранг 

такмичења почевши од најнижег до највишег. 

 

Расподела средстава по броју бодова 

7 бодова до   150.000,00 динара, 

8 бодова до   300.000,00 динара, 

9 бодова до   500,000,00 динара, 

10 бодова до  700.000,00 динара, 

11 бодова до           1.000.000,00 динара, 

12 бодова до           1.500.000,00 динара. 

 

г) РУКОМЕТНИ КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 20 

регистрованих играча, 4 бода ако имају преко 20 

регистрованих играча и по 1 бод на ранг 

такмичења почевши од најнижег до највишег. 

 

Расподела средстава по броју бодова 

7 бодова до   300.000,00 динара, 

8 бодова до   600.000,00 динара, 

9 бодова до             1.000.000,00 динара, 

10 бодова до          1.500.000,00 динара. 

 

д) БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода за 5 трка, а 4 бода ако имају 

преко 5 трка у такмичарској сезони. 

 

Расподела средстава по броју бодова 

5 бодова до  150.000,00 динара, 

6 бодова до  200.000,00 динара. 

 

ђ) КОЊИЧКИ КЛУБОВИ:  

У зависности од броја манифестација  може 

им се определити до 200.000,00 динара 

 

е) ГОЛУБАРСКИ  КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 20 

регистрованих чланова, 4 бода ако имају преко 20 

регистрованих чланова.  
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Расподела средстава по броју бодова 

4 бода до   20.000,00 динара 

6 бодова до   50.000,00 динара. 

 

ж) ШАХОВСКИ  КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 20 

регистрованих чланова, 4 бода ако имају преко 20 

регистрованих чланова.  

 

Расподела средстава по броју бодова 

4 бода до   100.000,00 динара 

6 бодова до   150.000,00 динара. 

 

з) СТОНО-ТЕНИСКИ  КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 5 

регистрованих играча, 4 бода ако имају преко 5 

регистрованих играча и по 1 бод на ранг 

такмичења почевши од најнижег до највишег. 

 

Расподела средстава по броју бодова 

7 бодова до     70.000,00 динара, 

8 бодова до   120.000,00 динара, 

9 бодова до                160.000,00 динара, 

10 бодова до             200.000,00 динара. 

 

и) ТЕНИСКИ  КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 4 турнира, а4 

бода ако имају преко 4 турнира у такмичарској 

сезони. 

 

Расподела средстава по броју бодова 

4 бода до   100.000,00 динара 

6 бодова до   200.000,00 динара. 

 

ј) БОЋАРСКИ  КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 10 

регистрованих играча, 4 бода ако имају преко 10 

регистрованих играча.  

 

Расподела средстава по броју бодова 

4 бода до   20.000,00 динара 

6 бодова до   50.000,00 динара. 

 

к) ПЛАНИНАРСКИ  КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 10 

регистрованих чланова, а 4 бода ако имају преко 10 

регистрованих чланова.  

 

Расподела средстава по броју бодова 

4 бода до   20.000,00 динара 

6 бодова до   50.000,00 динара 

л) МОТО  КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 10 

регистрованих чланова, а 4 бода ако имају преко 10 

регистрованих чланова.  

 

Расподела средстава по броју бодова 

4 бода до   100.000,00 динара 

6 бодова до   200.000,00 динара 

 

љ) КАРАТЕ  КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 10 

регистрованих такмичара, а 4 бода ако имају преко 

10 регистрованих такмичара,  као и 2 бода  ако 

имају до 4 турнира, а 4 бода преко 4 турнира у 

такмичарској сезони.  

 

Расподела средстава по броју бодова 

испод 6 бодова до   50.000,00 динара 

6 бодова до   100.000,00 динара 

 

м) КАЈАКАШКИ  КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 20 

регистрованих чланова, а 4 бода ако имају преко 10 

регистрованих чланова.  

 

Расподела средстава по броју бодова 

испод 6 бодова до 250.000,00 динара 

6 бодова до   400.000,00 динара 

 

н) СТРЕЉАЧКИ КЛУБОВИ:  

Добијају 2 бода ако имају до 10 

регистрованих чланова, а 4 бода ако имају преко 10 

регистрованих чланова.  

 

Расподела средстава по броју бодова 

4 бодова до  20.000,00 динара 

6 бодова до   50.000,00 динара 

 

Комисија има право да донесе одлуку о 

додели до 60% средстава једном клубу који је од 

посебног интереса за општину Шид. 

 Уколико клуб испадне из вишег у нижи 

ранг такмичења средства му се процентуално 

смањују у односу на број бодова. 

 

Члан 10б. 

 Приликом расподеле средстава за превоз 

клубова одобраваће се средства само клубовима 

који путују ван територије општине Шид, с тим да 

ће се вршити контрола пређених километара на 

таквим релацијама.“ 
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Члан 2. 

 Иза члана 11. додаје се члан 11а. који 

гласи: 

 

„Члан 11а. 

 Ради предлагања расподеле средстава за 

санацију, реконструкцију, адаптацију и друге 

грађевинске радове на спортским објектима, 

Комисија  из претходног члана овог Правилника 

образоваће посебну Радну групу од три члана која 

ће обићи све клубове који имају потребу за 

наведеним средствима и на основу утврђеног 

стања на терену предложити расподелу средстава 

по поднетим захтевима и то по хитности извођења 

потребних радова на појединим објектима.“ 

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се  у „Сл. листу општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД 

Број:110-5/III-15 

Дана:15.01.2015. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Никола Васић 

 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 2. 

Закона о локаној 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  15. јануара 2015. године донело 

је  
ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  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 средстава из 

буџета општине Шид за програме и пројекте 

из облсти културе који су од значаја за 

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

2/13 и 1/14), члан 8. став 2. мења се и гласи : 

„Приликом одлучивања и утврђивања 

пројеката у области културе, за које се 

одобравају дотације, основ ће осим  потпуне и 

благовремене пријаве и комплетности 

документације прописане конкурсом, 

финансијског плана за текућу годину, као и 

додатне документације, уколикото захтева 

Комисија, бити и испуњеност следећих 

критеријума : 

-облик, структура и начин организовања 

корисника, укључујући и број чланова  

који активно учествују у реализацији програма 

и пројеката корисника; 

-број и врста манифестација у култури од 

значаја за општину Шид у којима је  

корисник учествовао у претходних 2 године, са 

образложењем сваке појединачно; 

- укупан број досад реализованих 

пројеката у култури за које је корисник 

добио  

дотације из буџета општине Шид, са 

предоченим годинама реализације, називом 

пројекта и средствима који су реализована по 

пројекту; 

- освојене награде и признања, као и 

резултати на такмичењима на којима је  

корисник учествовао у претходних 5 година, 

како у појединачној, тако и у колективној 

конкуренцији; 

- циљеви и ефекти који се очекују у и по 

реализацији предложених пројеката, а у  

сврху промоције и развоја општине Шид, њене 

културне и традиционалне баштине, као и 

очувања националне културе и историјског 

наслеђа њених грађана. .“ 

       У истом члану после става 2. додаје 

се нови став 3. који гласи:  

„Сви критеријуми из. става 1.  овог 

члана се појединачно бодују са максимално 5 

бодова. Максималан број бодова је 30. Укупан 

број бодова добијених оцењивањем пројеката 

биће основ за доделу средстава  за програме и 

пројекте из  области културе.“ 
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Члан 2.  

Правилник ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се  у „Сл. листу општине 

Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД 

Број:110-4/III-15 

Дана, 15.01.2015. 

Шид 
ПРЕДСЕДНИК 

Никола Васић 

 

 

 На основу одредбе члана 59. став 2.Закона 

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

129/07 и 83/14), члана 75. став 2. Статута Општине 

Шид («Сл. лист општина Срема», број 20/08 и 

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

Шид“ број 3/13)  и члана 11. Одлуке о 

организацији општинске управе  општине Шид 

(«Сл. лист општина Срема», број 25/08, 30/08, 

39/09 и 38/11) Општинско веће општине Шид је на 

седници одржаној 15.01.2015. године, донело 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 
1.ДАЈЕ СЕ сагласност  на Правилник о 

изменама Правилника  о унутрашњем уређењу и 

систематизацији  Општинске управе  општине 

Шид,који је донео начелник Општинске управе 

општине Шид под бројем 110-1/IV-15   од 

15.01.2015. године  

2. Ово Решење ступа на снагу  даном 

доношења.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД              

Број:110-2/III-15 

Датум, 15.01. 2015. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Никола Васић 

 

 

На основу одредбе члана 59. став 2. Закона 

о локалној самоуправи («Службени гласник РС», 

број: 129/07), члана 75. став 2. Статута Општине 

Шид («Службени лист општина Срема» број 20/08, 

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

Шид“ број 3/13) и члана 11. Одлуке о организацији 

Општинске управе општине Шид, („Службени 

лист општина Срема“, број 25/08, 30/08 39/09 и 

38/11 ), а у вези члана 5. Закона о радним односима 

у државним органима („Сл. гласник РС“ број: 

48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 23/13),  

начелник Општинске управе општине Шид, је уз 

сагласност Општинског већа општине Шид, дана 

15.јануара 2015. године,  донео     

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 
Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Општинске управе Општине Шид 

( „Сл. лист општине Шид“ број: 17/14), у члану 8. и 

делу под називом „ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ“, радно место под редним бројем 3 

(колона 1) “Извршилац за административне 

послове –  матичар“ (колона 2), код степена 

стручне спреме и посебних услова (колона 3), 

досадашњи услови мењају се и гласе:  

„Високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању од 3 године, 

положен посебан стручни испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара, 1 

година радног искуства са прописаном стручном 

спремом, познавање рада на рачунару и  положен 

државни стручни испит.“ 

У истом члану и делу радно место под 

редним бројем 4 (колона 1) “Извршилац за 

административне послове –  заменик матичара“ 

(колона 2), код степена стручне спреме и 

посебних услова (колона 3), досадашњи услови 

мењају се и гласе: 

„Високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању од 3 године, 

положен посебан стручни испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара, 1 

година радног искуства са прописаном стручном 

спремом, познавање рада на рчаунару и  положен 

државни стручни испит.“ 

  У наведеном члану и делу под назвом 

„ОДСЕК – Услужни центар“, радно место под 

редним бројем 5 (колона 1) “Матичар“ (колона 2), 

код степена стручне спреме и посебних услова 

(колона 3), досадашњи услови мењају се и гласе: 
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„Високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању од 3 године, 

положен посебан стручни испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара, 1 

година радног искуства са прописаном стручном 

спремом, познавање рада на рчаунару и  положен 

државни стручни испит.“ 

У истом члану и делу радно место под 

редним бројем 6 (колона 1) “Заменик матичара“ 

(колона 2), код степена стручне спреме и 

посебних услова (колона 3), досадашњи услови 

мењају се и гласе: 

„Високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању од 3 године, 

положен посебан стручни испит за матичара и 

овлашћење за обављање послова матичара, 1 

година радног искуства са прописаном стручном 

спремом, познавање рада на рчаунару и  положен 

државни стручни испит.“ 

  У наведеном члану и делу под називом: 

„ОДСЕК-Канцеларија за локални економски 

развој“, радно место под редним бројем 7 (колона 

1), „Шеф Одсека за локални економски развој“ 

(колона 2), код степена стручне спреме и 

посебних услова (колона 3), досадашњи услови 

мењају се и гласе:  

„ССС (IV степен Гимназија општег смера), 

3 године радног искуства, са прописаном стручном 

спремом, познавање рада на рачунару, положен 

државни стручни испит“ 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Сл.листу општине Шид“, а 

објавиће се и на огласној табли Општинске управе 

општине Шид. 

 

Број: 110-1/IV-15 

Дана:15.01.2015. 

Шид 

НАЧЕЛНИК 

Ромко Папуга дипл. правник 
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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 Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544 

www.sid.rs 


