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ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОД ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ШИД ЗА 2016. ГОД.
САДРЖАЈ
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ШИД
А. Угрожена подручја
Б. Оперативни план одбране од унутрашњих вода
В. Одбрана од ледених полава
Г. Графички прилози, табеларни прикази, имена
одговорних лица и називи организација, установа и
предузећа надлежних за извршавање задатака
заштите и спасавања од поплава на територији
општине Шид.
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ШИД
Општина Шид заузима југозападни део
територије Војводине, западни положај у сремском
региону и простире се на површини од 687 км2. На
овом простору смештено је 19 наељених места са
34.035 становника.
У
погледу
геоморфолошких
карактеристика земљишта, северни део територије
карактерише се врло сложеним и разноврсним
геолошким саставом, најраспрострањенији је
квартарни седимент, док је јужни и централни део
смена лесне заравни и лесне терасе.
Земљишта које покривају поточне долине
су више-мање алувијални наноси различитог
механичког састава. Генерално посматрано,
земљиште је нагнуто у правцу север-југ.
Површинске воде на територији општине
Шид јављају се у облику сталних и повремених
водотокова, бара, природних и вештачких
акомулација. Један део водотока креће са Фрушке
горе и њених обронака, док остали део водотока
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одводи површинске воде низијских делова
територије.
Највећи
природни
водоток,
којем
гравитирају сви остали водотоци на територији
општине, је река Сава. Река Босут је највећи
природни реципијент површинских и подземних
вода. Врло мали део водотокова улива се директно
у Дунав, а само један слив канала се улива
директно у Саву.
Река Сава има карактеристике равничарске
реке. На територији општине Шид протеже се
левом обалом у дужини од око16 км.
Река Босут се налази делимично на
територији наше општине и то у дужини од око 38
км.
Воде из мањих водотока према реци Сави и
Босуту, одводе се путем осам сливова, седам малих
директних улива.
Присутан је неравномеран годишњи распон
падавина, па самим тим и проблем благовременог
одвођења атмосферских вода.
Подземне воде су, нарочито у нижим
деловима територије општине, веома високе, што
захтева интензивно одводњавање. Максимални
нивои подземних вода крећу се од 0,0 до 4,0 док се
максимални ниво подземних вода на обронцима
Фрушке горе креће од 0,0 до 17,0 м, што зависи од
висине водонепропусних слојева речног тока Саве
и Босута.
Висок ниво подземних вода, посебно је
карактеристичан за низијски део територије
општине Шид до коте 85,00м н.в. Због тога вода у
депресијама, К.О. Адашевци, Бачинци, Кукујевци,
Вишњићево, Моровић, Јамена, Батровци, Илинци и
Вашица избија на површину. Подземне воде се,
путем каналске мреже, пребацују у Босут, а затим у
реку Саву. Може се навести да, у условима када
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црпне станице нормално функционишу насеља
нису угрожена овим водама.
Средња годшња висина падавина износи
око 711 мм, са јуном као најкишнијим месецом и
најсувљим мартом, априлом и септембром.(
Изузетак је била 2014. год.)
Падавине се јављају најчешће у облику
краткотрајних пљускова, кад се концентрише
велика количина воде у кратком пероду. У оваквим
условима атмосферска канализација у насељеним
местима не може да одведе сву воду, што може
изазвати одређене штете.
А. Угрожена подручја
Највећи значај на подручју Општине има
река Сава, која прима 90% површинских и
подземних вода са територије општине Шид.
Дужина тока Саве кроз општину је око 16. км,
ширина корита реке на том потесу износи од 200
до 400м, различите дубине и до неколико метара.
На овом делу тока река транспортује велике
количине еродираног материјала из горњег тока и
од својих притока, те је због тога корито Саве у
сталном ''покрету''.
Због висине терена којим теку остали
водотоци ка Сави и насипа, гравитационо отицање
у Саву је мало, па је то регулисано изградњом
црпних станица различитог капацитета.
Водостаји Саве каракеришу два максимума
и два минимума. Периоди високих вода трају од
марта до маја, са максимумом у априлу ( у 2014.
год. максимум је био средином маја) и од новембра
до децембра. Периоди малих водостаја су од јула
до септембра, са минимумом у августу, и од
јануара до фебруара. Због малог пада, брзина
протицања је око 08 м/s на овом подручју. Проток
се у току године креће од минимално 700 м3/s до
максимално 1700м3/s, најнижи у августу –
септембру, а највиши у априли – мају. Иначе
апсолутни минимум досад забележен је 212 м3/s, а
максимум протока 6500м3s. Температура воде се
креће у зависности од годишњег доба и величине
протока. Просек је 0,7 C у јануару до 25 C у јулу и
августу. До ледостаја долази јако ретко.
На подручју општине Шид, на реци Сави
од границе са Р. Хрватском постоји више
водопривредних објеката, чуварнице Богаз и Липац
и црпне станице Липац I и II, преко којих се
сувишне воде из система Липац површине око
6.695 ha пребацују у Саву и регулишу режим вода
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у брањеном подручју, као и паралелна грађевина
(одбрамбени насип).
Небрањени део има површину од 875 ha и
интересантан је због експлоатације дрвета (меки
лишћар).
Изграђеним насипом на левој обали реке
Саве штити се насеље Јамена и пољопривредно
земљиште поменуте К.О.
И поред свега наведеног, и предузетих свих
класичних мера заштите, за време обилних
падавина у мају 2014. год. дошло је до изливања
реке Саве, али у Р.Хрватској (пробијање насипа) и
та вода је, практично ''иза леђа'' стигла до Јамене,
потопила је и проузроковала велике штете.
Одбрана од поплава од спољних вода и
одбрана од нагомилавања леда, организује се
према Оперативном плану одбране од поплава,
који
доноси
Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривреде за сваку годину, а с
проводи преко овлашћеног водопривредног
предузећа '' Сава ''.
На делу територије општине Шид урађена
је детаљна каналска мрежа. У том смислу
изграђено је осам сливова преко којих се вода (
атмосферска и подземна) одводњава у реку Босут,
гравитационо и преко црпних станица. Потпуно
гравитационо се одводњава четири слива, а четири
слива гравитационо и преко црпних станица.
Назив слива система за одводњавање –
површина слива ( ха )
1. ''Босут'' - 18.384,
2. ''Шидина'' - 17.456
3. ''Липац'' - 7.570
4. ''Борис Блато''-7.838 ( канал се од
Илинаца директно улива у Босут –
треба црпна станица и устава )
5. ''Вртич'' 7.982- ( Кузмин – општина
Ср. Митровица)
6. ''Источно Ободни'' – 7.578 ( захвата
део Ердевичког атара и прелази у
Митровачку општину)
7. ''Вагант'' - 620 (k.o. Моровић и
Вишњићево)
8. ''Ђепуш'' - 1.230 (прима воду из
Адашевачког атара и креће се од
пруге Шид-Бијељина и улива
директно у Босут код ''Спомен
обележја'').
2

Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

Укупна дужина наведених водотокова кроз
општину је око 120 км.
Црпне станице се налазе на сливовима
Шидина, Липац, Вагант и Вртич.
У току целе године доток воде имају канали:
Шидина, Липац, Вагант, Борис-блато, Вртич и
Источно-ободни, а количина воде зависи од
количине распореда атмосферских падавина у току
године.
Постојећа каналска мрежа (укупно 1.200
км, са 68.000 ха) са изграђеним акомулацијама и
црпним станицама може да обезбеди ефикасну
заштиту од поплава.
Одржавање каналске мреже и објеката на
њој у функционалном стању, према Правилнику о
одржавању мелирационих система и објеката,
доприноси потпуној заштити од поплава на
територији општине Шид.
При екстремно високим водостајима реке
Саве и великим количинама падавина, појављују се
и високе подземне воде које плаве пољопривредно
земљиште на нижим деловима територије општине
Шид. Међутим, опасност од њиховог плављења и
наношења штете на стамбеним и инфаструктурним
објектима је минимална, али ипак постоји.
У низијском делу територије општине
уређени су сливови: Липац, Вагант и Шидина. На
њима су изграђене црпне станице Липац
капацитета 1,5 м3 у секунди, Вагант 0,5 м3 у
секунди и Шидина 1,15 м3/s. Црпна станица Липац
у потпуности задовољава потребе одводњавања
сувишних вода са свог подручја, док црпне станице
Шидина и Вагант, у време великих вода, не могу
савладати високи водостај због некомплетности
пројектованог капацитета. ( у недостатку
материјалних средстава уграђена су 2 уместо 4
мотора на црпној станици Шидина.)
На каналу Шидина у К.О. Вишњићево, на
путу Моровић-Вишњићево, постоји црпна станица
''Шаркудин'' која није у функцији и постоји велика
опасност да се у време велике воде реке Босут,
вода из канала Шаркудин излива по околном
пољопривредном земљишту, јер се водостај не
може регулисати природним уливањем. Проблем је
настао кад је доток воде у каналу постао већи од
капацитета пумпи. Реконструкција канала је
започета, али је због недостатка средстава
прекинута на осмом километру. Изградњом црпне
станице на уливу Шидине у Босут, капацитета 4-5
м3/s, решио би се
проблем плављења
пољопривредног земљишта у делу атара села
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Адашевци, Моровић и Вишњићево, а који се јавља
изливањем Шидине за време високих водостаја.
Насип је подигнут почевши од стационаже 9+600
км, па до 14+185 км.
Одбрамбене насипе поред канала Шидина,
треба подићи почевши од стационаже 0+000 км. па
до 15+000 км. Тиме би се повећала запремина
канала, а самим тим и његов проток, што би
допринело
успешном
одводњавању
са
мелирационог система Ш-4 и спречавања
плављења пољопривредног земљишта у К.О.
Адашевци. У договору са ВП ''Хидросрем'' из Ср.
Митровице, треба испумпавати воду из реке Босут
преко црпне станице ''Босут'' и одржавати водостај
у Босуту на коти која не условљава плављење
околног земљишта и не ствара успор у каналима
који се уливају у њега.
Уколико је то могуће, приликом наиласка
великих вода, предузима се изградња насипа,
црпљење воде из угрожених подручја и скретање
токова воде због чувања стамбених објеката и
имовине.
На територији општине Шид, угрожене
зоне су насеља поред водотока и то:
- Јамена – опасност од великих вода реке Саве
и не уређеног канала Обошница;
- Ердевик – опасност од великих вода потока
Мохарач који угрожава источни део насеља и
вода које се могу појавити пуцањем бране
Мохарач, а сама акомулација Бруја, угрожава
пут Ердевик – Љуба;
1. Кукујевци– Кукујевачки канал тече кроз
село
и бујични карактер
угрожава
саобраћајнице, куће и баште.У току 2013 год.
канал је очишћен и измуљен, те је
угрожавање сведено на минимум;
2. Шид – могућа је угроженост поред потока
Шидина;
3. Сот, Бикић До и Беркасово – опасност
постоји од изливања Шидине приликом
бујичних вода или пуцања бране;
4. Адашевци – изграђен је одбрамбени насип
на каналу Шидина у дужини од 4,5 км;
5. Моровић – постоји опасност од изливања
Босута и Студве. Опасност од изливања
Ваганта је мала;
6. Вишњићево – присутна је, опасност од
изливања Босута и Шидине;
3
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7. Батровци – могућност угрожавања
Босута веома је мала, али постоји;

од

8. Вашица и Илинци – опасност од изливања
канала који протичу око села, веома је мала.
Изградња локализационих насипа, летњих
насипа и грудобрана, вршила би се према
потребама у ванредним случајевима, јер се
изградња правих насипа
не би економски
исплатила на местима где су поплављене
површине мале. У месним заједницама је,
углавном, спроведена акција на уређењу и
одржавању шљунчаних путева кроз атар, а из
разлога лакшг и бржег доласка до места настанка
проблема и отклањања истог.
У сврху заустављања поплавног таласа,
изграђене су акомулације : Сот, Мохарач и Бруја,
а постоји и природна акомулација Бања.


Акомулација ''Сот'' у К.О. Сот, изграђена је
1979 године за заштиту од поплава
бујичних вода токова Шидина. Запремина
акомулационог простора износи 880.000
м3;



Акомулација ''Мохарач'' у К.О. Ердевик,
изграђена је 1982 године за заштиту од
поплава
бујичних
токова
Мохарач.
Запремина акомулационог простора износи
2.343.370м3,



Акомулација ''Бруја'' у К.О. Ердевик, коју
је, за своје потребе, изградило
ПП
''Ердевик''.
Запремина
акомулационог
простора износи 350.000м3.
У случају пуцања бране акомулације ''Сот'',
поплавни талас би се разлио по природним
депресијама око канала Шидина и тиме изгубио
своју снагу и запремину. Талас би причинио штете
околном пољопривредном земљишту, пољским
путевима, захватио би неколико стамбених
објеката у селима Сот, Бикић До и Беркасово и
зауставио би се код дела Шида на тзв.''Бељњачи'',
плавећи неколико стамбених објеката у околини,
али без рушилачког дејства.
Одбрана од поплавног таласа услед рушења
бране ''Сот'', организује се према Оперативном
плану одбране од поплава, који доноси
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Одбрана од поплава за акумулацију
''Мохарач'', организује се према Оперативном
плану одбране од поплава, који доноси
Министарство пољопривреде, шумарства и
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водопривреде за сваку годину, а проводи преко
овлашћеног водопривредног предузећа ''Сава''.
Талас из акумулације ''Бруја'' потопио би
пут Ердевик-Љуба и околно пољопривредно
земљиште. Рушилачког дејства на стамбене објекте
нема.
На територији општине Шид, могућа је
опасност од ледених поплава на реци Сави, док код
осталих водотока, није велика, а због њихове
величине.
Опасност од оштећења нанетих ледом,
постоји на бранама ''Сот'' и ''Мохарач''.
Опасност од бујица, се јавља на бујичним
токовима на обронцима Фрушке горе који
припадају општини Шид, а као последица наглог
топљења снега или за време великих летњих
пљускова. Бујични токови јављају се у местима:
Сот, Љуба, Моловин, Бикић До, Ердевик, Бингула
Бачинци, Гибарац и Пр. Глава. За план одбране и
спровођење мера, брине се ВП ''Шидина'' које је
низом антиерозивних мера и радова на уређењу
бујичних токова, уредило то подручје, изградивши
камене каскаде, таложнике, решетке, камене
облоге од бетона или поломљеног камена по целом
профилу канала и на местима где је то било
потребно. Обале језера, бране се од литоралне
ерозије затрпавањем и сађењем дрвећа (врбе,
тополе..)
И поред тога, а у највећој мери због не
уређених уличних канала и пропуста на њима
(одговорне су МЗ и сами грађани), у току 2014.
год. је дошло до бујичног плављења управо у горе
наведеним месним заједницама, али на срећу без
већих последица.
Изградња локализационих насипа, летњих
насипа и грудобрана, вршила би се према
потребама у ванредним ситуацијама, јер се
изградња правих насипа неби економски исплатила
на местима где су поплављене површине мале, а
већ наведена и у великој мери спроведена мера у
вези пошљунчавања атарских путева, ће у многоме
олакшати и убрзати неопходне радње на
збрињавању и отклањању евентуалног проблема.
Б. Оперативни план одбране од унутрашњих
вода
Обезбеђеност заштите треба да буде
примерена вредности садржаја који се брани од
поплава, за заштиту пољопривредних површина
4
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ван мелиорационог подручја, до заштите за зоне у
ужем градском језгру.
Заштитни системи морају да се уклопе у
урбано и остало окружење и добију вишенаменске
функције:


линијски заштитни системи као елемент
урбаног уређења обала, водећи рачуна о
функционалном повезивању насеља са
рекама,



системи за одводњавање – за комплексне
мелиорационе системе,



ретензије за ублажавање таласа великих
вода – као елемент рекреационих
површина.

На бујичним водотоцима, заштита треба
да се обавља активним мерама ублажавања
поплавних таласа ретензијама више наменског
карактера, а повећање поузданости заштитних
система, реализацијом „касета“ којима се,
евентуални пробој линија одбране локализује
на мањој површини.
Поплавни талас је спречен изградњом
акомулација и брана и те мере су обухваћене
Републичким оперативним планом.
Насељена места нису угрожена, али је
неопходно стално одржавање канала за
атмосферску одводњу и уличних и путних
пропуста на њима, јер сваки реципијент вода из
насељеног места је у функционалном стању и може
да прими сву количину воде у датом тренутку.Те
канале – пријемнике, одржава ВП ''Шидина''.
Насипи се морају тако уклопити у све друге
садржаје који се граде у близини, да не буде
угрожена њихова функција ( забрана било какве
градње у зони ножице насипа), уз захтев да се
насипу може несметано прићи са тешком
механизацијом и да у његовој близини нема
објеката који би могли да отежају или онемогуће
његово одржавање у периодима дуготрајне
одбране од поплава.
Када водостаји достигну такав ниво да мере
редовне и ванредне одбране од поплава нису
довољне за отклањање опасности од поплава, као и
када су атмосферске падавине таквог интензитета
да Друштвено ВП ''Шидина'' својим људством,
опремом и механизацијом не може да отклони
опасност од поплава на територији Општине,
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проглашава се ванредна ситуација и тада овај план
ступа на снагу.
Ванредна ситуација за одбрану од поплава
која прети од унутрашњих вода, односно
атмосферских падавина, проглашава се када
атмосферске падавине у критичном периоду буду
толиког интензитета да их постојећа каналска
мрежа и градска канализација не могу преузети, а
прети већа опасност по материјална добра и
становништво.
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације,
на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације, доноси председник општине.
Одлуком
о
проглашењу
ванредне
ситуације, активира се Стручно-оперативни тим за
извршавање задатака заштите и спасавања од
поплава и заштите од клизишта, који, уз помоћ
Општинског штаба за ВС, преузима све послове
око организације и спровођења мера за одбрану од
поплава. Чланове, наведеног Стручно-оперативног
тима, именује командант Општинског штаба за
ванредне ситуације.
У циљу спровођења одбране од поплава
Општински штаб за ВС и Стручно-оперативни тим
за извршавање задатака заштите и спасавања врши
следеће:
1) преузима руковођење одбраном од поплава
од надлежног водопривредног предузећа и
преузима
руковођење
људством
и
механизацијом којом они располажу,
2) координира рад органа јединице локалне
самоуправе
са
покрајинским
и
републичким органима и штабовима за
ванредне ситуације у округу и суседним
општинама, делом МУП-а који располаже
јединицама за наведене ситуације, делом
Војске Републике Србије,
3) ангажује Савете МЗ, њихово људство и
технику и издаје им наређења о мерама које
треба предузети за заштиту од поплава,
4) организује непрекидно дежурство у штабу,
5) путем центра за обавештавање и дежурног
у
штабу,
прима
информације
од
овлашћених осматрача на водомерној
станици о стању водостаја,
6) на предлог одговорних лица из ЈВП '' Воде
Војводине '', односно ВП '' Шидина '', издаје
одговарајућа упозорења и наређења
5
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правним
лицима
и
грађанима
о
потенцијалним опасностима и потреби
предузимања
конкретних
мера
за
спречавање поплава, односно санирања
последица насталих полавама,

7) путем свих расположивих средстава
информисања
непрекидно
даје
информације о стању и мерама које треба
предузети за одбрану од поплава,
8) по потреби доноси наредбе, закључке и
препоруке за ангажовање расположиве,
исправне, механизације од свих власника
по основу радне обавезе, ради организације
одбране од поплава,
9) издаје налоге за ангажовање комуналних,
здравствених и других стручних служби,
ради предузимања мера у зависности од
дате ситуације,
10) у случају потребе организује евакуацију
грађана,
смештање
и
измештање
материјалних и културних добара, односно
организује њихово збрињавање,
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руководи свим активностима, почевши од првог
упозорења и најаве поплаве, до проглашења
престанка опасности.
У току трајања одбране штаб и стручнооперативни тим мора бити у стално- мобилном
стању, са максималним степеном приправности за
предузимање свих потребних мера заштите од
вода.
У циљу оперативне помоћи, штаб и
Стручно-оперативни тим за извршавање задатака
заштите и спасавања од поплава и несрећа на води
и заштиту и спасавање од клизишта, сарађује са
стручно-оперативним тимовима формираним за
обезбеђење саобраћаја и веза, комуналне
делатности, здравствене заштите, снабдевање,
евакуацију
са
угроженог
дела
подручја,
мобилизацију...

11) организује пружање материјалне и сваке
друге помоћи лицима и грађанима за
ублажавање и отклањање последица
поплава.
Oсновни
задатак
састоји
се
у
координацији свих субјеката одбране и
синхронизованом спровођењу свих планираних
мера заштите од воде.
Посебну улогу у штабу за ванредне
ситуације имају помоћник команданта штаба за
одбрану
од
поплава
и
представници
водопривредних предузећа, као стручна лица која
најбоље могу оценити размере поплава, проценити
хидролошку ситуацију, тенденције промена, као и
техничке могућности одбране од великих вода.
Приликом одређивања локације на којој ће
бити позициониран штаб и стручно-оперативни
тим, мора се имати у виду да, та локација, буде
изван угрожене зоне, због опасности од могуће
изолације или евентуалне изолације.
Наведено стручно тело, мора имати
оптималне услове комуникације, а у оквиру
расположивих локалних могућности ( телефонске и
радио везе и остале техн.капацитете.)
Штаб за заштиту и спасавање од поплава и
несрећа на води и заштиту и спасавање од
клизишта и истоимени Стручно-оперативни тим,
6
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ПРЕГЛЕД
ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ШИД
Функција –
Функције у Штабу
занимање
Телефон
за ванредне
Име и презиме
Телефон на послу
ван Штаба за
у стану
ситуације
ВС
КОМАНДАНТ
Општинског Штаба
за ВС
НАЧЕЛНИК
Општинског штаба
за ВС

ЗАМ.КОМАНДАНТА

Општ.штаба за ВС

Члан
Општ.штаба за ВС

Члан
Општ.штаба за ВС

Никола Васић
ЈМБГ 0803958890031

Шид, Ј. Станивуковић
бр. 17/14
Сања Симић
Ср.Митровица
Школска 12
Гргуревци

Жељко
Брестовачки
ЈМБГ1905967890029

Ердевик,
Карађорђева бр.65
Наташа
Цвјетковић
ЈМБГ 0310974895020

Шид, Б.Радичевића
бр.64
Зоран
Вуколић

Крсто др Куреш,
6.

Члан
Општ.штаба за ВС

7.

Члан
Општ.штаба за ВС

ЈМБГ 2210956172197

Шид
С.Саве 58
Душан Ластић,

8.

Члан
Опш.штаба за ВС

9.

Члан
Општ.штаба за ВС

10.

11.
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Члан
Општ.штаба за ВС
Члан
Општ.штаба за ВС

ЈМБГ 1103965890073

Шид
С. Томовића бр.2/1
Ивица Јовић,
ЈМБГ 2311969890030

Беркасово
С.Саве 48
Мирослав Кукучка
ЈМБГ 1405988303236
Шид, Ц. Лазара 61

Александар
Јовановић,
ЈМБГ 2904981761026

Шид
Ц.Душана 17
Предраг Вуковић,
ЈМБГ 3105966303201

Председник
Општине
Инспектор за
послове ЦЗ
општине Шид

022/715814
064/2158376
022/
2680-145
064/
2732026

Заменик
председника
Општине

022/753002

Председник
Скупштине
Општине

022/716774

022/712-544
062/755-909
kabinetsid@open.telekom.rs

faks 022/715-708
1985
610-570

022/716-111
062/755-870
faks 022/715-708

Начелник у
ПС Шид

022/712-062
062/755-909
predsednikso@opstinasid.org

022/712-222
022/712-4129

Директор
Дома здрвља
''Шид''-Шид

064/2071523
065/8071523

022/712-522

Члан
Општинског
већа,

022/716434

062/755-846

domydravljasid@open.telekom.rs

022/712-310
062/755-864

Секретар ЦК
Шид

022/718413

Командир
ВСЈ Шид

022/711578;
714123

022/711-632
064/892-0980 (служб.
062/222-938

Директор
ЈКП
''Водовод''

063/231891
062/758131

022/714-115

Директор
ЈКП

022/710036

022/712-558
062/755-289

cksid@open.telekom.rs

vodovodsid@open.telekom.rs
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Шид
С.Томовића 4
Зоран Семеновић

12.

13.

14.

Члан
Општ.штаба за ВС

Члан
Општ.штаба за ВС

Члан
Општ.штаба за ВС

ЈМБГ 0401974890032

Шид,
С.Шумановића 54
мр Бранко
Секулић,
ЈМБГ 1005953890033

Шид,
Омладинска 52
Драгослав
Ракановић,
ЈМБГ 2808971300021

Шид
З.Шнајдера 37
Драгана Шинка

15.

Члан
Општ.штаба за ВС

ЈМБГ 2110981895042

Шид
С.Пишчевића 15

Извод из Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.
гласник РС '' број: 111/09, 92/11 и 93/12).
чл.42 Закона

''Стандард''
Директор ЈП
за ст.усл.и
грађевинско
земљ.општ.
Шид
Руководил.
Одељ.за
урб.ком.стам
б. и
им.пр.посл.
Помоћник
дир.ЈП за
ст.усл.и
гр.земљ.опш
Шид
Директор
Центра за
соц.рад
''Шид''
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022/715513

standardsid@open.telekom.rs

063/535775

022/712-606
jpsugzsid@gmail.kom

062/755847

022/ 714-048

069/778235
712-810

022/710-616
faks 022/710-616
jpsugzsid@gmail.kom

069/2493285
062/755843

022/2717-238
faks 022/712 -721
centarsid@gmail.kom

РУКОВОЂЕЊЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
чл.34 Закона

- Командант Општинског штаба за ВС је
председник општине по положају,
- Заменик команданта је заменик председника
општине или члан Општинског већа,
- Начелник општинског штаба је представник
подручне организационе јединице надлежне
службе,
- За чланове се по правилу постављају, директори
јавних комуналних предузећа и установа чија је
делатност у вези са заштитом и спасавањем,
руководиоци
органа
локалне
самоуправе,
секретари општинских организација Црвеног
крста, стручњаци из појединих области заштите и
спасавања или друга лица,
- Начелника, заменика и чланове штаба за ванредне
ситуације јединица локалне самоуправе, поставља
и разрешава скупштина општине на предлог
председника општине.

Штаб за ванредне ситуације обавља следеће
послове:
1. Руководи и координира рад субјеката система
заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака;
2. Руководи и координира спровођење мера и
задатака цивилне заштите;
2а.Руководи и координира спровођење мера и
задатака
обнове,
реконструкције
и
рехабилитације, узимајући у обзир потребе
одрживог развоја и смањења угрожености и
ризика од будућих ванредних ситуација;
3. Разматра и даје мишљење на предлог Процене
угрожености и предлог Плана заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама;
4. Прати стање и организацију система заштите и
спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
5. Наређује употребу снага заштите и спасавања,
средстава помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама;
6. Стара се о редовном информисању и
обавештавању становништва о ризицима и
8
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опасностима и предузетим мерама за смањење
ризика од катастрофа;
7. Разматра организацију, опремање и обучавање
јединица
цивилне
заштите,
овлашћених,
оспособљених правних лица;
8. Сарађује са надлежним органима заштите и
спасавања суседних држава у ванредним
ситуацијама;
8а.Наређује приправност – спремност за
ванредне ситуације;
9. Процењује угроженост од ванредне ситуације;
9а.Израђује предлог годишњег плана рада и
годишњи извештај о раду;
9б.Спроводи годишњи план рада;
10.Доноси наредбе, закључке и препоруке.
чл.35 Закона
Општински, односно градски штаб за ванредне
ситуације, поред послова из чл.34. овог
закона,обавља и следеће послове:
1. Сарађује са штабовима суседних јединица
локалне самоуправе;
2. Именује повереника цивилне заштите и
заменика повереника цивилне заштите у
насељеним местима;
3. Разматра и предлаже доношење одлуке о
организацији заштите и спасавања на територији
јединице локалне самоуправе, односно града;
3а Подноси скупштини општине, односно
скупштини града на усвајање, предлог
годишњег плана рада и годишњи извештај о
раду;
4. Ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за јединицу локалне
самоуправе.
На основу чл. 34 Закона о ванредним
ситуацијама ( ''Сл.гласник РС'' бр: 111/09, 92/11и
93/12) и чл.17 и 18 Уредбе о начину рада штабова
за ванредне ситуације (''Сл.гласник РС'' бр: 98/10),
Штаб за ванредне ситуације на територији оптине
Шид, је на првој седници одржаној дана 26.11.2012
год.
донео:
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З А К Љ У Ч АК
О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНО - ОПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗA ИЗВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА И
НЕСРЕЋА НА ВОДИ И ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД КЛИЗИШТА

Редни
број

1

Име и презиме

ЖЕЉКО БРЕСТОВАЧКИ
Ердевик,
Карађорђева бр.65

2

МИЛАН ОБРАДОВИЋ
Вишњићево,
Ф.Вишњића 45,

3

МИОДРАГ ЂУРИЋ
Илинци, Војвођанска 77

4

ДУШАНКА ЈОШИЋ
(дипл. инж. грађ.хидро)
Шид, Масарикова 68/9
МИРОСЛАВ СМИЉАНИЋ,
Адашевци

Функција у
стручнооперативном
тиму
Руководилац тима
и помоћник кданта Штаба за
одбрану од
поплава
Заменик
руководиоца

Члан

Члан

Функцијазанимање ван
стручнооперативног
тима

Телефон

Заменик
председника
Општине

022/716-111
062/755-870
faks 022/715-708

Директор
ВП '' ШИДИНА ''

022745717,0227124
71,0644291516
vpsidinas@open.tel
ekom.rs

Техн.директор
022732152,0227124
ВП '' ШИДИНА ''
71,0631066302
Самостални
022719146,0227120
пројектант АД
44,0642761892
''ШИДПРОЈЕКТ''

Члан

Члан Општинског
већа

062/755-803
737-022

6.

ГРБАТИНИЋ НИКОЛА
(Дипл.инж.водопривредеодсек бујични токови)
Шид, Д.Радовића 10

Члан

Приватни
предузетник
Шид

022710554
063591698

7.

ПЛАЧКОВИЋ ВЛАДИСЛАВ,
( Инж.Геодезије)
Шид, Насеље
'' ИСТОК''Ц1 1/5

Члан

РГЗ сл.за катастар
непокретности
Шид

022711689
063536505

8.

ШУША ВУКАШИН
(Струк.инж.Геодезије)
Шид, М. Јевросиме 58

члан

Приватни
предузетник,
Шид,

022 714100
063536310

5

Б.Радичевића бр.15
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ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Чл.8 т. 35 Закона о ВС
Заштита и спасавање од поплава и несрећа
на води и под водом, подразумева спровођење
заштите спасавања људи и материјалних добара
који могу бити угрожени поплавама изазваним
изливањем река из корита, бујичним водама,
леденим баријерама, подземним водама, као и
оштећењем или рушењем брана, насипа, јаловина и
других водозаштитних објеката и других несрећа
на води и под водом.
Чл.84
Заштита и спасавае од поплава и других
несрећа на води и под водом обухвата планирање,
изградњу, одржавање и ојачавање оштећених
објеката за заштиту од поплава, осматрање и
извиђање стања водостаја, узбуњивање, планирање
и спровођење евакуације становништва и
материјалних добара из угрожених подручја,
планирање и обезбеђење превожења и прелаза
преко река и језера, одстрањивање воде из
поплављених објеката, проналажење и извлачење
настрадалих и утопљених, збрињавање угроженог
становништва и санирање последица изазваних
поплавама.
Општим и оперативним планом за одбрану
од поплава, утврђује се праћење, организација и спровођење одбране од поплава која је у
надлежности водопривредних органа, привредних
друштава и других правних лица чија је делатност
заштита од штетног дејства вода и управљање
водама и водопривредним објектима.
Надлежни
орган
јединице
локалне
самоуправе израђује план заштите и спасавања од
поплава за територију јединице локалне
самоуправе.
План из става 3. овог чл. мора бити
усклађен са Националним планом заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама Републике
Србије.
Чл.85
Републички хидрометеоролошки завод и
надлежни републички и покрајински орган за
водопривреду и јавна водопривредна предузећа,
сходно извештајима и прогнозама, обавештавају
надлежну службу и надлежне штабове за ванредне
ситуације о нивоима водостаја, проглашеној фази

понедељак 28. март 2016.

одбране, развоју ситуације и мерама које се
предузимају.
Уколико је одбрамбена линија угрожена
дуготрајним високим водостајем или дође до
превазилажења критичног водостаја за који је
одбрамбени систем димензионисан, надлежни
штаб за ванредне ситуације предузима мере
непосредне одбране од поплава и предлаже проглашење ванредне ситуације.
Надлежни штаб за ванредне ситуације,
може се укључити у активности заштите од
поплава и пре проглашења ванредне ситуације, ако
је на основу процењеног ризика то потребно.
Одбрану од поплава на неуређеним
водотоковима ван система редовне одбране
водопривредних предузећа, планирају и спроводе
јединице локалне самоуправе, надлежни орган и
штабови за ванредне ситуације и правна и физичка
лица чија је имовина угрожена.
Штаб за ванредне ситуације, с обзиром на
карактер бујичних поплава, предузима планом
утврђене мере одмах по сазнању да постоји
опасност и ризик од настанка бујичних поплава.
КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ЗА
ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ
И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД
УНУТРАШЊИХ ВОДА
КРИТЕРИЈУМ А
Одржавање нивоа воде у главном доводном
каналу код евакуационог објекта.
Начин евакуације:
Механички, комбиновано механички и
гавитацијом, испуст са уставом.
1.УСЛОВ А1
Евакуациони објекат не може да снизи
максимални радни ( пројектовани ) ниво у току
осмочасовног рада, него је потребан рад 24 сата.
2. УСЛОВ А2
Евакуациони објекат не може да снизи
прописан ниво ни после непрекидног рада од 48
сати, или је за реципијент проглашена редовна
одбрана од поплаве спољних вода.
3. УСЛОВ А3
Евакуациони објекат не може да снизи
максимални ниво ни после непрекидног рада од 72
сата, као и у случају хаварије, или је за реципијент
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Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

проглашена редовна одбрана од поплаве спољних
вода.

понедељак 28. март 2016.

КРИТЕРИЈУМ Г
Зимске (ледене) поплаве.

КРИТЕРИЈУМ Б
Испуњеност каналске мреже водом,
стварањем успора у мрежи, канали не могу да
примају ефикасно воду, успорено и отежано
отицање каналима.

-

1.УСЛОВ Б1
Каналска мрежа на појединим деоницама у
толикој мери је испуњена водом да прети изливање
воде из канала, односно пријем воде у канале
отежан.

УСЛОВ Г2
Висок снежни покривач на сливу, каналска
мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст
температуре и топљење снега, поплављено
земљиште на смрзнутој подлози.

2.УСЛОВ Б2
На појединим деоницама долази до
изливања воде из канала на околни терен, односно
пријем воде у мрежу изразито успорен.

УСЛОВ Г3
Висок снежни покривач на сливу, каналска
мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне
падавине, поплављено земљиште на смрзнутој
подлози.

3. УСЛОВ Б3
Изливање воде из каналске мреже већег
обима, односно због успореног отицања каналима,
пријем воде практично онемогућен.
КРИТЕРИЈУМ В
Стање влажности земљишта и поплављене
површине у сливу.
УСЛОВ В1
Поплављено више од 1% површина,
засићеност земљишта до максималног водног
капацитета.
1)

2) УСЛОВ В2
Поплављено до 5% површина, засићеност
земљишта до максималног водног капацитета.
Угрожени поједини индустријски објекти,
саобраћајнице и стамбене зграде.
3) УСЛОВ В3
Поплављено више од 5% земљишта,
засићеност земљишта до максималног водног
капацитета.
Поплављени
поједини
индустријски
објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

УСЛОВ Г1
Висок снежни покривач на сливу, каналска
мрежа засута снегом и делимично залеђена.
Прогноза времена – пораст температуре и
нагло топљење снега.
-

-

Командант Штаба за ванредне ситуације
проглашава редовну одбрану од поплава када се
стекне један од услова по критеријумима А, Б, В, Г
са индексом 1, а ванредну одбрану од поплава,
када се стекне један од услова са индексом 2.
Техничко
особље
и
радна
снага
водопривредних
предузећа
задужених
за
спровођење одбране од поплава, са потребном
механизацијом и материјалом, је спремна да
изврши све задатке у условима редовне и ванредне
одбране од поплава. Како у условима проглашења
ванредне ситуације ова механизација и радна снага
могу бити недовољне, за предузимање свих
потребних мера, неопходно је ангажовати сву
расположиву механизацију других предузећа и
физичких лица са територије Општине, а радну
снагу ангажовати по основу радне обавезе.
Финансирање одбране од поплава у
условима редовне и ванредне одбране од полава,
обезбеђује се из средтсва буџета Републике Србије
за финансирање послова од опшег интереса, преко
ЈВП „Воде Војводине“.
У
условима
проглашења
ванредне
ситуације на територији општине Шид, ангажују се
сва расположива материјална средства правних и
физичких лица, као и радна снага, за коју нису
обезбеђена средства.
Власници
материјално-техничких
средстава и људство које се ангажује на
12
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спровођењу мера из овог плана, имају право на
надокнаду трошкова за њихово ангажовање.
За обезбеђење додатних средстава за ове
намене, општина Шид обратиће се ЈВП „Воде
Војводине“ са захтевом за одобравање додатних
средстава.
Само у изузетним случајевима и то за
интервенције које се не могу одложити, уз
сагласност Председника општине Шид, обезбедиће
се неопходна срадства из буџета Општине Шид.
За
реализацију
неведене
Одлуке
предвиђена су средства у буџету општине Шид за
2015. год. на позицији сталне буџетске резерве.
В. Одбрана од ледених поплава
На територији општине Шид, опасност од
ледених поплава могућа је велком мером на реци
Сави. Пошто је тај део насипа и реке у
надлежности ВП ''Сава'', план за одбрану од леда и
ледених поплава, оперативно је обрађен у
наведеном предузећу.
Код осталих водотока, због њихове величине,
опасност од '' слагања '' леда и ледених поплава
није велика.
Опасност од оштећења нанетих ледом
постоји и на бранама „Сот“ и „Мохарач“. Службе
за чување и физичко обезбеђење бране на
поменутим микроакумулацијама имају у свом
радном задатку приликом појаве леда, свакодневну
заштиту бране од оштећења нанетих ледом.
Опасност од поплава изазваних наглим
топљењем леда на језерима не постоји пошто су
евакуациони органи добро издимензионирани да
могу
да
пртиме
сву
сувишну
воду.
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Г. Графички прилози, табеларни прикази, имена одговорних лица и називи организација, установа и предузећа надлежних за извршавање задатака
заштите и спасавања од поплава на територији општине Шид
Структура Штаба за ванредне ситуације у циљу одбране од поплава,
руковођење и координација са субјектима одбране
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЧНИХ ТОКОВА

Почетак одбране
Ред. Угрожена
број подручја
I
II
III
услов услов услов

ЕРДЕВИК

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

КУКУЈЕВЦИ

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

1.

2.

Помоћник Кданта Штаба за
одбрану од
Број хидротехничних
поплава: Жељко
радника и средстава
Брестовачки
Напоме
заменик:Срђан
на
Малешевић
Повереници за
I
II
подручје (број
услов услов
телефона-адреса)
ЈАНКО
ПЛАХЋИНСКИ
752-145 069/753-145
Војвођанска 35а

III
услов

у случају
опасн од
пролома
5
3
раднника бране,анг.
2
радника
булд.баг. адекватне
радниа
камион
камион установе

СРЕТКО ЈОВАНОВИЋ
2
4
022/742-286
1
радн.тра раднника
Савска бр.5
радник ктор и камион
приколца

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ШИД

А1Б1
В1 Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

ИРИНЕЈ ПАПУГА
062/765-069
Н. Влашког 70

10
радника
4
багер,
2
радника
радника
булдозер
камион
камион

у случ.
опасн.
ДУШАН ЛЕТИЋ
5
од прол.
064/214-3019 274-1152
3
радника
бране,
2
М.Пијаде 11
радника багер,
ангаж.
радника
камион булдозер адекватне
камион установе

СОТ

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

БИКИЋ ДО

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

МИРОСЛАВ СОКОЛ
4
2
022/739-152
1
раника радника
Чапајева 46
радник трактор булдозер
приколица камион

БАРКАСОВО

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

МИТАР САБОЛ
4
2
064/215-8071 718-184
1
радника
радника
Партизанска 57
радник трактор булдозер
приколица камион

АДАШЕВЦИ

МОРОВИЋ

А1Б1
В1Г1

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

А3Б3
В3Г3

ПРЕДРАГ СИМИЋ
069/737-521
Б. Радичевића 165

БОШКО
АРАМБАШИЋ
022/736-117
И. Андрића 10

4
3
радника
радника радника булдозер
камион трактор,
прикол.
2

3

4

радника радника
радника
булдозер

2

камин

трактор
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приколица

9.

ВИШЊИЋЕО

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

МАРКО ИВКОВИЋ
064/452-8648
Фрушкогорска 58

4
радника
3
2
радника булдозер
радника
камион трактор
приколица

4

10.

БАТРОВЦИ

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

БОЈАН ВУЧКОВИЋ
3
радника,
2
2733-068 061/185-7070
радника булдозер,
радника
И.Л.Рибара 13
камион трактор,

приколица.

11.

12.

13.

ВАШИЦА

ИЛИНЦИ

ЈАМЕНА

А1Б1
В1Г1

А1Б1
В1Г1

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А2Б2
В2Г2

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

НЕБОЈША
3
САВАТОВИЋ
радника,
1
2
063/815-5630 731-701
радник радника трактор,
приколица,
Лењинова 144
копач.

А3Б3
В3Г3

ВЕЛИМИР
РАНИСАВЉВИЋ
732-131 064/685-000
Карађорђева 8

А3Б3
В3Г3

МИРОСЛАВ
СОСКОВИЋ
064/026-40-30
К. Лазара 28

3
радника,
1
2
радник радника трактор,

приколица,

копач.

2
радика

4
3
радника
радника булдозер
камион трактор
приколица

ОПАСНОСТ ОД БУЈИЧНОГ КАРАКТЕРА ВОДОТОКА

14.

15.

16.

17.

18.

19.

МОЛОВИН

ПРИВИНА
ГЛАВА

БАЧИНЦИ

ГИБАРАЦ

ЉУБА

БИНГУЛА

А1Б1
В1Г1

А1Б1
В1Г1

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А2Б2
В2Г2

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

А3Б3
В3Г3

А3Б3
В3Г3

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

А1Б1
В1Г1

А2Б2
В2Г2

А3Б3
В3Г3

СМАЈИЋ СТЕВАН
022/2741-304
Фрушкогорска бр.46
ЂОРЂЕ ТОШИЋ
022739-244
В. Караџића 18
НИКОЛА ВИДИЋ
743-041 063/626-394
Железничка 15

3
2
радника
1
радника трактор
радник

приколица

3
2
радника
1
радника трактор
радник

приколица

1
радник

3
радника
2
радника трактор

приколица

копач

2
БОРИС БУЛАТ
4
радника
271-3735 061/193-3906
1
радника
Железничка 13
радник трактор камион
приколица

ВЛАТКО РУМАН
022/752-007
Масарикова 1

3
1
2
радника
радник радника трактор
приколица

2
ВУКОВИЋ ЗОРАН
4
1
радника
o
064/130-5613
радника
радник трактор
С. Шарца бр.22
камион
приколица
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СПИСАК
ОВЛАШЋЕНИХ ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ШИД
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Иринеј Папуга
Н. Влашког 70

Повереник
члан Савета МЗ

062/765-069

Заменик повереника
члан Савета МЗ

069/718-557 717-908

ЈМБГ 2310959890060

2

Бранислав Николић
Сремска 37
ЈМБГ 0411983890008

БЕРКАСОВО
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Митар Сабол
Партизанска 57
ЈМБГ 2205958890018

Повереник
члан Савета МЗ

064/215-8071
022/718-184

2

Џон Фајфрић
Партизанска 67
ЈМБГ 0102975890012

Заменик повереника
Паредседник Савета МЗ

063/735-63-43
022-718323

БИКИЋ ДО
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Мирослав Сокол
Бикић До-Чапајева 46
ЈМБГ 1607959890035

Повереник
члан Савета МЗ

739-152

2

Далибор Хнатко
Бикић До-Чапајева 3
ЈМБГ 1410981890008

Заменик повереника
члан Савета МЗ

739-101
060/369-0511
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СОТ
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Душан Летић
М. Пијаде бр.11
ЈМБГ 2010956773655

2

Жељко Гајдош
И.Л.Рибара бр.11
ЈМБГ 1410981800300

Повереник
водоинсталатер – није члан
Савета МЗ

274-1152
064/214-3019

Заменика повереника
алатничар-није члан Савета
МЗ

274-1097
065/528-9489

МОЛОВИН
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Смајић Стеван
Фрушкогорска 46
ЈМБГ 0502977890042

2

Винчић Александар
В. Караџића 5
ЈМБГ 0411972890022

Повереник
члан Савета МЗ

2741-304

2741-081
Заменик повереника
члан Савета МЗ

ПРИВИНА ГЛАВА
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

2

Никола Мијатовић
Пр. Глава ,ЈНА 16
ЈМБГ 3003966890037
Ђорђе Јуришић
Пр. Глава-ЈНА 22
ЈМБГ 1403970890034

Повереник
члан Савета МЗ

022/739-217

Заменик повереника

022/739-262

ГИБАРАЦ
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Борис Булат

Повереник

271-3735 061/193-3906
18
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2

Железничка 13
ЈМБГ 1405971301019

члан Савета МЗ

Рајко Дреновац
Карађорђева 49
ЈМБГ 0606967300808

Заменик повереника
члан Савета МЗ

понедељак 28. март 2016.

271-1966 060/870-7517

БАЧИНЦИ
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Никола Видић
Железничка 15
ЈМБГ 0111949714000

Повереник
члан Савета МЗ
дир.ЈП ''Радио Шид''

2

Светлана Жанплонг
Железничка 29
ЈМБГ 0301974895048

Заменик повереника
члан Савета МЗ просв.радник

063/626-394 743-041

743-862 060/743-8620

КУКУЈЕВЦИ
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Сретко Јовановић
Савска 5

Повереник
члан Савета МЗ

742-286

ЈМБГ 0901968300706

2

Васо Косић
В.Путника 49
ЈМБГ 1704961300704

Заменик повереника
члан Савета МЗ

742-773

ЕРДЕВИК
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Јанко Плахћински
Ердевик, Војвођанска 35а
ЈМБГ 1108945890036

2

Лидушка Колар

Повереник
члан Савета МЗ

752-145
069/753-145
064/329-7110
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Ердевик, Ј.Чмелика 63
ЈМБГ 1607988895003

понедељак 28. март 2016.

Заменик повереника
члан Савета МЗ

ЉУБА
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Влатко Руман
Љуба, Масарикова бр.1
ЈМБГ 0101960890109

2

Томислав Гајчевић
Љуба, Војвођанска 17
ЈМБГ 0305960890030

Повереник
члан Савета МЗ

752-007

064/426-2894
Заменик повереника
члан Савета МЗ
БИНГУЛА

Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Вуковић Зоран
С. Шарца 22
ЈМБГ 0210967890019

2

Галађик Мишо
ЈНА 68
ЈМБГ 0911956890082

Повереник
члан Савета МЗ

Заменик повереника
члан Савета МЗ

753-886 064/130-5613

064/807-0673
022/753-924

АДАШЕВЦИ
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Предраг Симић
Б.Радичевића 165
ЈМБГ 1209967890030

2

Ерић Војислав
Б. Радичевића 128
ЈМБГ 3107974890038

Повереник
члан Савета МЗ

069/737-521

022/737-550
Заменик повереника
члан Савета МЗ
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ВИШЊИЋЕВО
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Рајко Дамјановић
Фрушкогорска 21
ЈМБГ 0309977890064

2

Михајло Костић
Фрушкогорска 199
ЈМБГ 2310970890021

Повереник
члан Савета МЗ

064/227-1646

Заменик повереника
члан Савета МЗ

064/429-1490

МОРОВИЋ
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

2

Бошко Арамбашић
И.Андрића 10
ЈМБГ 1801981890007
Жељко Јовановић
Босутска 127
ЈМБГ 0805983890011

Повереник
члан Савета МЗ

Заменик повереника
члан Савета МЗ

022/736-117

064/494-4906

ЈАМЕНА
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

2

Мирослав Сосковић
К.Лазара 28
ЈМБГ0609994890004
Милан Вујић
К. Лзара 12
ЈМБГ 0604952890029

Повереник
члан Савета МЗ

Заменик повереника
заменик предс. Савета МЗ

064/026-40-30

064/424-09-81
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ВАШИЦА
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Небојша Саватовић
Лењинова 144
ЈМБГ 1010960892509

Повереник
зам. председника Савета МЗ

2

Брдар Милан
Лењинова 89
ЈМБГ 0803989890013

Заменик повереника
члан Савета МЗ

731-701

063/815-5630

731-646
063/204-865

ИЛИНЦИ
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Велимир Ранисављевић
Карађорђева 8
ЈМБГ 0407963890039

Повереник
председника Савета МЗ

732-131
064/685-000

2

Никола Сремац
З. Јовина 5
ЈМБГ 2510991890004

Заменик повереника
заменик председника Савета
МЗ

064/054-9750

БАТРОВЦИ
Редни
број

Име и презиме

Функција

Телефон

ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
1

Бојан Вучковић
И.Л.Рибара 13

Повереник
зам. председника Савета МЗ

2733-068 061/185-7070

Заменик повереника
члан Савета МЗ

2733-223 064/857-4641

ЈМБГ 2012979890023

2

Данијел Цолнер
ЈНА 3
ЈМБГ1312983890011
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СПИСАК
оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање
Ред.
Бр.

Назив предузећа

Седиште

Контакт лице

Телофон

Имејл адреса

КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА – Шид
1

ЈКП
„СТАНДАРД“

Шид, Св. Саве
бр. 80

2

ЈП за стамбене
услуге и
грађевинско
земљиште

Шид, Ц.
Лазара бр. 7

3

ЈКП „ВОДОВОД“

ВП „ШИДИНА“
1

1

1

1

Шид, Св. Саве
бр. 40

Предраг
Вуковић
директор
Зоран
Семеновић
директор

022/712-558
063/535-770

Александар
Јовановић
директор
заменик
Марко Бајић

022/714-155
062/758-131
022/719-239
факс
022/712-460

022/712-606
062/535-755

ВОДОПРИВРЕДА – Шид
Милан
022/732-152
Шид
Обрадовић
064/4291516
Ђ. Јакшића бб
директор
заменик тех.
022/732-152
директора
063/1066302
Миодраг
Ђурић

standardsid@open.telekom.rs

jpsugzsid@gmail.com

vodovodsid@open.telekom.rs

vpsidinas@open.telekom.rs

МУП РС СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – Шид
Ватрогасно
Шид
Мирослав
022/710-297
pvsjsid@gmail.com
спасилачка
Ц. Лазара
Кукучка
022/711-632
јединица Шид
бр.11
командир ВСЈ 064/8920980

Дом здравља
„Шид“

ЈП „Коперникус
РТВ Шид“

1

„Градитељ“ ДОО

2

АД
„ШИДПРОЈЕКТ“

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – Шид
022/712-522
Шид
др Крсто
064/2071523
А. Шантића
Куреш
факс
бр. 1
дирекор
022/712-502

Шид
Карађорђева
9/5

ИНФОРМИСАЊЕ
022/712-718
022/712-939
Никола Видић
063/626394
директор
факс
022/712-336

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
022/712-427
Шид
Драгоје
063/544087
В. Стајића бр.
Анђелковић
факс
5
директор
022/712-427
022/712-044
Шид
Јосип
063/536377
Кнеза Милоша
Логарушић
факс

domzdravljasid@open.teleko
m.rs

ofice@radiosid.net

doograditelj@gmail.com

ofice@sidprojekt.rs
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бр. 2
„АГРАД“ДОО
3

4

1

1.

„ЗИДАР“ РП
ДОО

„ШИДЕКСПРЕС
“ ДОО

„Домаћа Пекара“
ДОО

ШидЈ.
Ћетковић 1

Шид
Ђ. Киша бб

Јосип,директо
р
Драгоје
Анђелковић
директор
Раде Перић
директор

2.

Данијела
Марковић
предузетник

3.

СЗР пекара
„Лепињица“

Илинци, Змај
Јовина бр. 3

4.

„Пetkom trade“
ДОО

Моровић,
Босутска бр.44

Далибор
Лепињица
предузетник
Зоран
Стојковић
директор
Нада Богатић
директор

6.

7.

8.

„Агро-папук“
ДОО

Кукујевци, Ц.
Лазара бр. 4

„Victoriaoil“

Шид, Б. Ерића
бр.2
Шид, И. Л.
Рибара бр. 16

Самостална
пекарска радња
„Миле
Пресечковић“
СЗР „Крнета“

063/544087

doograditelj@gmail.com

022/716-300
022/716-640
063/7732419
факс
022/716-640

zidarrp@open.telekom.rs

СНАБДЕВАЊЕ ГРАЂАНА
064/4370344
Шид, Л.
Ирена Гаћа
факс
Костића бр. 2
директор
022/716-322
Вашица,
Војвођанска
бр. 13

5.

022/716-020

ТРАНСПОРТНА ПРИВРЕДНА СРЕДСТВА
022/710-180
060/8707500
Шид
Душко
факс
Јанка
Ранисављевић
022/710-450
Беселиновића
директор
бр. 19
заменик
060/8707500
Горан Каран

Пекара
„Марковић“

Сот, М.
Пијаде бр. 9

заменик
Бранислав
Богатић
Срђан Попов
директор
Миле
Пресечковић
предузетник
Синиша
Крнета
предузетник

понедељак 28. март 2016.

sidekspres@ptt.rs

gradskapekara@open.teleko
m.rs

022/731-671
063/7878823
022/731-263
факс
022/716-979
022/732-237
064/3039002
022/736-114

022/742-888
064/8449719
064/84497200
факс
022/742-888
022/712-822
063/105-1683
факс
022/712-802
022/716-196

agropapukdoo@open.teleko
m.rs

jovanovic@victoriagroup.rs

064/3474604

ВЕТЕРИНАРСКА ЗАШТИТА
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1

„АГРО КДН“
ДОО
„СВС“ ДОО

2

3

4

5.

Ветеринарска
станица
„Кендришић“
ДОО
Ветеринарска
станица „ОВС“
ДОО
Ветеринарска
амбуланата
„Ветеринарко“

Вишњићево,
Босутска бр.
13
Шид, Николе
Тесле бр. 66

064/1185908

Шид, Саве
Шумановића
бр. 9

Бобан
Коларевић
директор
Бранислав
Мауковић
директор
Небојша
Кендришић
директор

Шид, Вука
Караџића бр. 4

Јована Шовањ
директор

022/715-140
063/8420195

Шид, Цара
Лазара 2

Милан Матић

063-1031-771
710-894

понедељак 28. март 2016.

022/719-081

022/711-653
063/535539
062/775668

ПРИЛОГ: радна верзија табеларних формулара за уношење података о угроженом подручју
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ
за прикупљање и систематизацију података од значаја за благовремену најаву непосредне опасности од
поплава и елементарних непогода, за ефикасно организовање у спровођењу мера, радова и активности у
смањењу штета и отклањању последица у ванредним околностима.
Руководилац штаба
НИКОЛА ВАСИЋ

Датум
предаје евиденционог листа поверенику
_________________________________

Рок предаје евиденционог листа
Општинском штабу
_______________________________

Предао_________________________
Примио________________________
Примио________________________
Примио________________________
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Циљ евиденције и врсте података
Подаци у наставку су од значаја за сагледавање
проблематике угрожености и заштите насељених
места, важнијих саобраћајница, индустријских и
пољопривредно – индустријских погона, фарми,
јавних објеката (школа, амбуланти, трговинских
објеката) и обрадивих површина.
Прикупљени подаци су од посебног значаја за
благовремену најаву непосредне опасности од
поплава и елементарних непогода, за непосредно
организовање у спровођењу мера, радова и
активности у смањењу штета и отклањању
последица у ванредним околностима.
Прикупљени подаци ће се систематизовати по
посебној методологији за потребе израде
општинског оперативног плана за заштиту од
поплава и елементарних непогода.
Врсте података које су предмет евиденционог
листа
Графички подаци
оријентационе локације
критичних, угрожених локација и објеката;
Текстуални подаци – кратки опис проблема, подаци
о положају критичних локалитета, и
Бројчани подаци – основне информације о броју
потенцијално угрожених стамбених и других
објеката, о угроженим обрадивим површинама,
основни подаци о димензијама критичних
пропуста, мостова, канала итд.
Упутство за попуњавање евиденционог листа
Податке прикупља и уноси овлашћени повереник,
односно његов заменик;
Подаци се уносе искључиво у дате формуларе.
1.Структура Општинског штаба за ванредне
ситуације у циљу одбране од поплава,
руковођење и координација са субјектима
одбране
2. Карта ширег подручја и карта насеља са
унетим месним заједницама
3.Табеларни формулари за уношење података о
угроженом подручју
Формулар 3.1. – Подаци о поверенику
3.1.1. – Подаци о овлашћеном
поверенику привредних субјеката и институција
Формулар 3.2. - Критична места на подручју која
могу изазвати плављења
3.2.1. - Мостови и пропусти
3.2.2. - Одводници површинских вода

понедељак 28. март 2016.

3.2.3. - Други објекти као критична
места
Формулар 3.3. – Подаци о расположивој
механизацији, опреми, алату и материјалу
Формулар 3.4. – Подаци о расположивој опреми
система веза
Формулар 3.5. – Подаци о расположивим и
постојећим
просторним
и
техничким
могућностима принудног смештаја евакуисаног
становништва и покретних добара
Формулар 3.1.
Подаци
о овлашћеном повеверенику
____________________________
ДЕФИНИЦИЈА – Повереници и заменици
повереника из месне заједнице су лица која
именује Председник општине, као поверенике
општинског штаба. Дужности и ибавезе су дате у
склопу овог анкетног листа, а делокруг ових
дужности и обавеза је ограничен подучјем месне
заједнице.
ПОВЕРЕНИК :
1. Лични подаци о поверенику:
Име и презиме:
Адреса стана:
Тел.
Стручна спрема:
Занимање:
Запослен у :
Адреса фирме:
Тел.
Факс:
ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА:
2. Лични подаци о заменику
поверенику:
Име и презиме:
Адреса стана:
Тел.
Стручна спрема:
Занимање:
Запослен у :
Адреса фирме:
Тел.
Факс:
ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ПОВЕРЕНИКА /
ЗАМЕНИКА – Повереници помоћника
општинског руководиоца одбране од поплава врше
нарочито следеће послове у свим фазама одбране
као и у фази ванредног стања, односно фази
отклањања штеата:
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1. Врше непосредан увид у стање на подручју и
достављају информације помоћницима
руководиоца општинског штаба;
2. Предлажу спровођење радова и мера на свом
терену у току одбране и припреме за одбрану;
3. Организују и руководе хитним радовима и
мерама у свом рејону (МЗ, улици);
4. Извештавају помоћника руководиоца
општинског штаба о предузетим мерама и воде
евиденцију о стању на терену, ангажованом
људству, механизацији и др.
Формулар 3.1.1

ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ПОВЕРЕНИКУ
привредних субјеката и институција који су
ангажовани на заштити од поплава и
елементарних непогода

понедељак 28. март 2016.

НАПОМЕНА: Овај формулар се попуњава за сваки
субјект и институцију посебно.
ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ПОВЕРЕНИКА
ПОМОЋНИКА – Повереници помоћника
задуженог за поплаве врше следеће послове у свим
фазама одбране као и у фази ванредне ситуације, и
у фази отклањања последица штеата:
1. Врше непосредан увид у стање на подручју и
доставља информације надлежном помоћнику
штаба;
2. Предлажу спровођење радова и мера на свом
терену у току одбране;
3. Организују и руководе хитним радовима и
мерама у свом рејону (предузећу, институцији);
4. Извештавају помоћника штаба о предузетим
мерама и воде евиденцију о стању на терену,
ангажованом људству, механизацији и др.

СУБЈЕКАТ:
(пун назив фирме)
ИНСТИТУЦИЈА:
(пун назив)

ДЕФИНИЦИЈА – Повереници су лица које
именује Председник Општине, на предлог
одговорног лица субјекта (институције) као
повереници помоћника руководиоца Општинског
штаба за ванредне ситуације, ова лица имају
посебне дужности и обавезе које се наводе у овом
формулару. Делокруг рада овог повереника је везан
за делокруг објекта и институције.
ПОВЕРЕНИК :
1. Лични подаци о поверенику:
Име и презиме:
Адреса стана:
Тел.
Стручна спрема:
Занимање:
Запослен у :
Адреса фирме:
Тел.
Факс:
ЗАМЕНИК ПОВЕРЕНИКА:
2. Лични подаци о заменику
поверенику:
Име и презиме:
Адреса стана:
Тел.
Стручна спрема:
Занимање:
Запослен у :
Адреса фирме:
Тел.
Факс:
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Формулар 3.2.
ПОДАЦИ О КРИТИЧНИМ МЕСТИМА
која могу изазвати плављење подручја месне заједнице
______________________________________________
ДЕФИНИЦИЈА – Појам ''Критично место на подручју'' односи се на све објекте у насељу, у зони јавних
објеката (школа, домова здравља, објекти за пружање услуга, итд.), објектима комуналне инфраструктуре у
насељу (канализације, саобраћајнице) и објекте у склопу привредних објеката који у ванредним
хидрометеоролошким условима могу изазвати плављење и штете. (Мостови, пропусти, путни одводници
површинских вода, јаркови, и канали, изливни објекти грађевинских канала и сл.)
У формуларима у наставку, у складу са упитником прикупљају се подаци: опис критичног места, врсте
објеката који представљају критично место, опис стања објекта који је узрок плављења, опис појаве која се
дешава као последица поменутог стања објекта.
Објекти који се третирају као критична места сврстани су у три групе објеката и основне карактеристике:

3.2.1.

Мостови и пропусти

3.2.2.

Одводници површинских вода

3.2.3.

Други објекти као критична места

Формулар 3.2.1
Подаци о критичним местима
која могу изазвати плављење подручја месне заједнице
__________________________________
МОСТОВИ И ПРОПУСТИ
А. Локација: (дати ближи опис локације критичног места, уцртати на карти
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Б.КАРАКТЕРИСТИКЕ
1.1.Ранг саобраћајнице:
_____________________________________
*1.2.Тип(конструктивне карактеристике):
__________________________________
- конструкција моста
(бетон, армирани бетон, дрвени, челични
_________________________________________
- ослонци (стубови, опорци)
_________________________________________
- ширина коловоза
_________________________________________
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*1.3. Димензије светлог отвора: АxБ (___мх___м); Ф (___м); П (___м2)
*1.4. Степен уређења корита у зони објекта (регулисано, не регулисано, делимично)
______________________________________________________________________________________
1.5. Корисник (дати пун назив, адресу, телефон, име одговорног лица):
______________________________________________________________________________________
В.Стање субјекта и корита одводника површинских вода у зони објекта (добро, лоше, склоно паду)
објекат (добро,лоше, склоно паду) ___________________________________________________
корито (добро одржавање, делимично одржавање, потпуно зарасло, делимично затрпано, потпуно
затрпано)_________________________________________________________________________
( препорука по могућству приложити фотографију)
Д. Опис појаве која се дешава као последица критичног места
(угрожена добра: стамбени и други објекти, површине, опрема,остало)
- стамбени објекти _________________________________________________________
- јавни објекти_____________________________________________________________
- привредни објекти ________________________________________________________
- опрема __________________________________________________________________
- пољ. површине ___________________________________________________________
Ђ. Предлог и запажања за интервентно решавање проблема као и за трајно отклањање критичног
места
- интервентне мере __________________________________________________________
- трајне мере _______________________________________________________________
НАПОМЕНА.
 За упитнике означене са (*) – стручну помоћ за попуњавае формулара даје стр. лице;
 За сваки објекат појединачно уносити податке.(овај формулар умножити)
 Уколико датим упитником нису обухваћени неки подаци – дописати их на полеђини.
Формулар 3.2.2.
Подаци о критичним местима
која могу изазвати плављење подручја месне заједнице
________________________________________
2. ОДВОДНИЦИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА
(путни јаркови, канали и локалне депресије)
А. Локација :(дати ближи опис локације критичног места, уцртати на карти)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Б. Карактеристике
2.1. Ранг саобраћајнице :__________________________________________________
* 2.2. Тип објекта: (техничке карактеристике)
- тип одводника (обложени, земљани, колектор)_____________________________
- Димензије (ширина дна___м), (ширина врх ___м), Ф (м____м2)
- дужина ____________
2.3.Објекти преко одводника
јавни објекти (број и врста) _____________________________________
приступ домаћинствима _______________________________________
број_________, типови ________________
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подаци о критичном објекту
положај ____________________, димензије ______________________
стање објекта и корита одводника у зони укрштања
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
*2.4. Корисник (дати пун назив, адресу,телефон, име одговорног лица)
__________________________________________________________________________
В.Стање одводника (описно дати на полеђини формулара: препорука – по могућству приложити
фотографију)
___________________________________________________________________________
Г. Опис појаве која се дешава као последица критичног места
- угрожена добра (објекти, површине, опрема, остало), стамбени објекти, јавни објекти, привредни објекти,
опрема, пољопривредне површине
(детаљнији опис дати на полеђини листа)
____________________________________________________________________________
Д. Предлог запажања за интервентно решавање проблема као и за трајно отклањање критичног места
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
НАПОМЕНА:
 За упитнике означене са (*) – стручну помоћ за попуњавае формулара даје стр. лице;
 За сваки објекат појединачно уносити податке.(овај формулар умножити)
 Уколико датим упитником нису обухваћени неки подаци – дописати их на полеђини.
Формулар 3.2.3.
Подаци о критичним местима
која могу изазвати плављење добара на подручју месне заједнице
____________________________
3. ОБЈЕКТИ КАО КРИТИЧНА МЕСТА
А. Локација: (дати ближи опис локације критичног места, уцртати на карти)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Б. Карактеристике
*3.1. Тип објекта ( техничке карактеристике)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
*3.2. Корисник: (дати пун назив, адресу, телефон, име одговорног лица)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
В. Стање
(дати описно на полеђини формулара; препорука – по могућству приложити фотографију)
*Г. Опис појаве која се дешава као последица критичног места
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Д: Предлог запажања за интервентно решавање проблема као и за трајно отклањање критичног места
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
НАПОМЕНА:
 За упитнике означене са (*) – стручну помоћ за попуњавае формулара даје стр. лице;
 За сваки објекат појединачно уносити податке.(овај формулар умножити)
Уколико датим упитником нису обухваћени неки подаци – дописати их на полеђини.
Формулар 3.3.
ПОДАЦИ
О
расположивој механизацији, опреми, алату и материјалу

НАПОМЕНА.
Повереници, у прилогу, у виду текста, уносе податке о механизацији, опреми и алату* којим се
располаже на подручју које је у делокругу рада повереника и које би се по потреби могло користити у
одбрани од поплава (месна заједница, ривредни субјект)
*(теренско возило, багер, булдозер, камион, трактор, приколица, агрегат, моторна тестера и сл.)
Формулар 3.3.1.
ПОДАЦИ
о расположивој механизацији и алату
Број
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

НАЗИВ
2
Путн.возило
Терен.возило
Багер
Булдозер
Камион
Тракт. и при
Травокосач.
Утоваривач
Пента
Чамац
Аутодизалица
Пумпа дизел
Пумпа бензин
Пумпа електро
агрегат
Компресор
Ровокопач
Цистерна
фењери
Лампе-плинске

Једин.
мере
3
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
4

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ И ИНСТИТУЦИЈЕ
5

6

7

8

9

10
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
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Лампе-акому
Сигналне
заставице
Бунде
Појас за спас.
Кишне кабан.
Прслук
Зашт.шлем
Зашт.рукав.
Радно одело
Гумене чизме
Душек
Кревет
Јастук
Постељина
комплет
Ћебад
Пећи
Моторна тест.
Ручне тестере
Лопата
Ашови
Будаци, пијуци
Гвозд.колица
Косе
Виле
Секире
Секирице
Чекићи
Клешта
Побијачи
(маљ.др.чекић)
Чакље
Набијачи земље
Мотике
Пајсери
Грабуље
Вреће јутане
Плас.фолије у
ролни
Дрвене талпе
(80х20цм)
Дрвене греде
(18х18цм)
Дрвене гредице
(10х10)
Дрвене талпе
(5х20)
Даске(2.2х20)
Даске разне
Кланфе
Ексери31/70
Паљена жица
(0,2мм)
Жица
Вреће ПВЦ

понедељак 28. март 2016.

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
пар
Ком.
пар
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
м2
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
кг
кг
кг
ком
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68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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Вреће ПВЦ
плетене
Ужад разна
Сајле
Челичне талпе
Коље(6-10цм)
Шљунак
Камен
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ком
м2
м2
ком
ком
м3
м3

Формулар 3.4.
ПОДАЦИ О расположивој опреми система веза
НАПОМЕНА:
Повереницима се презентирају подаци система веза са свим одговорним лицима која имају
одређене дужности и обавезе у организацији и спровођењу одбране.
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ВЕЗА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ
СУБЈЕКАТА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ОПШТИНА ШИД
Формулар 3.4.1
Субјекти руковођења Општинског штаба за ванредне ситуације на подручју општине, за одбрану од поплава
Р/Б
Функција
Институција
Телефон
Телефон у
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Адреса седишта
стану
Руководилац СОТ-а
Зам.председника
022/716-111
1.
ЖЕЉКО
пом.команданта
општине, Шид,
062/755-870
022/753-002
Општ.штаба
за
ВС
Карађорђева
бр.2
БРЕСТОВАЧКИ
Заменик руководиоца
Директор ВП ''Шидина''
022/712-471
022/745-717
2.
МИЛАН ОБРАДОВИЋ
СОТ-а
Шид,
064/429-1516 vpsidinasv@ope
Ђ. Јакшића бб
n.telekom.rs

3.

4.

МИОДРАГ ЂУРИЋ
ДУШАНКА ЈОШИЋ
(Дипл.инг.грађ.хидрогра
дње)

7.

8.

Техн.директор ВП ''Шидина''
Шид,
Ђ. Јакшића бб

Члан СОТ-а

Самостални пројектант
АД''Шидпројект'' Шид,
Кн.Милоша 2
Члан Општ.већа
ОУ Шид, Карађорђ.2

022/712-044
064/276-1892

022/719-146

062/755-803

022/737-022

Референт за
хидросистеме у ВП
''Шидина'' Ђ.Јакш. бб
РГЗ сл. за катастар
непокретности Шид
Ц.Душана 2
Приватни предузетник
Шид
М. Јевросиме 58

063/591-698

022/2710-554

063/536-505

022/711-689

063/536-310

022/714-100

Члан СОТ-а

5.

6.

Члан СОТ-а за извршавање
задатака заштите и
спасавања од поплава и
несрећа на води и заштите и
спасавања од клизишта

МИРОСЛАВ
СМИЉАНИЋ
ГРБАТИНИЋ НИКОЛА
Дипл.инг.водопривредебујични токови
ПЛАЧКОВИЋ
ВЛАДИСЛАВ
(Инг.геодезије)
ШУША ВУКАШИН
Струк. инж.геодезије)

Члан СОТ-а
Члан СОТ-а
Члан СОТ-а

022/712-471
063/106-6302

022/732-152
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Формулар 3.4.2.
Р/
Б
1

2

Општинске службе са одређеним надлежностима у заштити и спасавању од поплава
Назив службе
Задужење у одбр. од
Одговорно лице
Телефон
поплава
Одељење за општу управу

Канцеларија за
пољопривреду

Набавка неопходних
МТС, Комисије за
процену настале штете,
израда одређених
докумената
Израда одређених
докумената, Комисија за
процену штете

Телефон у стану
022/712-014

Ромко Папуга –Начелник
Општ.управе
Јована АрамбашићРуководилац одељења

Далибор Старовлас

022/712-122
062/755-856

022/712-122
062/758-526

062/758-526

022/712-022

063/833-98-08

Формулар 3.4.3
Витални системи заштите подручја општине
Одговорно лице

Телефон у
стану

Александар
Јовановић
Предраг Вуковић

063/231-891

Зоран Семеновић

063/535-797

022/712-062

Жељко Брестовачки

062/755-870

Шид, А.Шантића 1
Шид, Ц.Лазара

022/712-522
022/711-632

Крсто др Куреш

064/207-1523
064/892-0980

Шид, Ц. Душана 1

022/712-222
022/712-4129

Р.бр.

Назив

Адреса седишта

Телефон

1

ЈКП ''Водовод'' Шид

Шид, Св.Саве 40

2

ЈКП ''Стандард'' Шид

Шид, Св. Саве 80

3

ЈП за стамбене услуге и
грађ.земљиште
општине Шид

Шид, Ц. Лазара 7

022/714-115
062/758-131
022/712-558
022/715-513
022/712-606

Шид, Карађорђева 2

4
5
6
7
8

9
10

Штаб Цивилне заштите
Дом здравља ''Шид''
Ватрогасно спасилачка
јединица Шид
МУП Републике Србије
ПС Шид
ПД Електровојводина
Електродистрибуција
Ср.Митровица,
Пословница Шид,
Телеком Србије
Чворно подручје Шид
Војска Србије
Ц МО Ср. Митровица

Телефакс

062/755-289

Душан Јеловац

Шид, Св. Саве бр.бб
Шид, Карађорђева бр.1
Сремска Митровица
ул. Св. Димитрија бр.8

022/712-232,
022/719-021
022/712-151
022/719-010
022/610-411

064-892-3856
Зоран Вуколић
Бранко Јошић

064/837-22-82

Жељко Скленар

064/652-24-63

п.пук. Зоран Лемал

064/887-4461
064/446-1046
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ВЕЗА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ СУБЈЕКАТА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА
ОПШТИНСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Формулар 3.4.4
Р.б
р.

Назив

Субјекти одбране од поплава на подручју општине
Адреса седишта
Телефон у
Одговорно лице
седишту

Телефон у
стану

Мобилни
телефон

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АДАШЕВЦИ
БАТРОВЦИ
БАЧИНЦИ
БЕРКАСОВО
БИКИЋ ДО
БИНГУЛА
ВИШЊИЋЕВО
ВАШИЦА

Б. Радичевића бр.4
ЈНА бр. 47
Железничка бр.2
С. Саве бр. 1
Чапајева бр.25
С. Шарца бр. 1
Железничка бр. 10
В. Караџића бр. 4

022/737-201
022/733-246
022/743-206
022/718-104
022/739-125
022/753-851
022/745-701
022/731-601

9.
10.
11.
12.

ГИБАРАЦ
ЕРДЕВИК
ЈАМЕНА
КУКУЈЕВЦИ

Карађорђева бр. бб
Трг Младих
Кн. Лазара бр. 22
Ц. Лазара бр.2

022/713-605
022/752-801
022/734-116
022/742-301

13.
14.
15.

ЉУБА
МОЛОВИН
ПРИВИНА ГЛАВА

Војвођанска бр.33
Фрушкогорска бр. 34
ЈНА бр.10

022/752-058
022/741-010
022/739-141

16.
17.
18.

МОРОВИЋ
СОТ
ИЛИНЦИ

Краља Петра I
М. Тита бр. 1
Војвођанска бр.1

022/736-012
022/741-013
022/732-131

19.

ШИД

Карађорђева бр. 85

022/712-350

Илија Мирковић
Дражен Шипка
Слободан Лазаров
Џон Фајфрић
Дејан Бобаљ
Марко Крамар
Радивој Ветеха
Војислав
Кулачанин
Миодраг Станковић
Зоран Машић
Зоран Брмбота
Мирослав
Стојчевић
Данијел Митров
Станко Бјелчевић
Катарина
Митровић
Живко Дрековић
Милисав Аришић
Велимир
Ранисављевић
Крсто др Куреш

062/755-816
062/755-826
060/743-0380
063/735-6343
062/755-854
062/755-834
064/1500-805
062/755-851
062/755-833
063/506-925
064/4193-955
062/755-823
064/365-9243
063/161-7769
022/739-266
064/215-0249
062/755-830
064/468-5000
065/807-1523

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ВЕЗА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ СУБЈЕКАТА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ
формулар 3.4.5.
ДАТО У ПРИЛОГУ '' ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ''

1
2
3
4
5
6
7
8
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Формулар 3.5.
ПОДАЦИ
о расположивим и постојећим просторним и техничким могућностима принудног
смештаја евакуисаног становништва и покретних добара
(радна верзија)
Ред.бр.

НАЗИВ ОБЈЕКТА

1.

Установа за физ.културу и
спорт.рекр.''ПАРТИЗАН''Шид
Карађорђева бр.90

2.

Установа за физ.културу и Јандрић Драган
спорт.рекр.''ПАРТИЗАН''Шид,
022/712-030
објекат спортска хала, ул. М. 022/712-279
Гупца бр. 5
Љупка Радишић
Гимназија ''Сава Шумановић''
022/2715-768
Шид, Лазе Костића 2
060/719-2200

3.

ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ
Јандрић Драган
тел.022/2712611
062/755-829

4.

ОШ ''Бранко Радичевић'' Шид
П.Кочића бб

Далибор Фарбаш
022/2714-045
022/2715-738

5.

ОШ ''Сремски Фронт'' Шид
Мајке јевросиме 1

Весна Кузминац
022/715-052
069/710-268

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-43/II-15
Дана: 28. марта 2016.
Шид
ПРЕДСЕДНИK
Наташа Цвјетковић
На основу члана 20. став 1. тачка 19. и
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи ( „Сл.гласник РС“, бр. 129/07 ) и члана
15. став 1. тачка 20. Статута општине Шид („Сл.
лист општине Шид“ број: 18/15–пречишћени
текст), а у вези члана 45. став 2. и 55. став 5. Закона
о водама („Сл. гласник РС“ број: 30/10 и 93/12) и
члана 84. став 3. Закона о ванредним ситуацијама (
„Сл. гласник РС“ број: 111/09, 92/11 и 93/12), а уз
мишљење јавног водопривредног предузећа „Воде
Војводине“ Нови Сад, Скупштина општине Шид

СМЕШТАЈНИ
КАПАЦИТЕТИ
Број места за смештај на
душецима 50
Тоалета ........... 2
Тушева ............ 2
Број места за смештај на
душецима 120
Тоалета ............ 14
Тушева ............. 12
Број места за смештај на
душецима 60
Тоалета ............ 15
Тушева ............. 4
Број места за смештај на
душецима 80 Тоалета ............
20
Тушева ............. 4
Могућност припрема хране
100 оброк
Број места за смештај на
душецима 80
Тоалета ............ 17
Тушева ............. 4
Могућност припрема хране
80 оброка

на седници одржаној 28. марта 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране од
поплава на територији општине Шид за 2016.
годину.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл. листу општине Шид“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-44/II-16
Датум: 28. марта 2016.
Шид
ПРЕДСЕДНИK
Наташа Цвјетковић
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На основу члана 142.став 4. Закона о спорту (
„Службени гласник РС“, број 24/11, 99/11, 83/14 I
10/16), члана 32 став 1.4 Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС број 129/07),
члана 40 став 1. и 5 Статута општине Шид
(„Сл.лист општине Шид број 18/15-пречишћен
текст), Скупштина општине Шид на седници
одржаној дана 28. марта 2016. донела је
П Р О Г Р АМ
РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ШИД ЗА
ПЕРИОД 2015-2018
1. УВОД
Спорт има кључну улогу у сваком друштву
кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу
предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно
мњење и ширењу етичких и општих принципа који
се кроз њега преносе. Наши грађани могу
учестовати у спорту као непосредни учесници у
спортским активностима, што јесте и најважнији
циљ Стратегије развоја спорта у Општини Шид за
период 2015–2018. године, или као пасивни
посматрачи, тј. гледаоци и љубитељи спорта.1
Националну Стратегију Влада Републике
Србије је усвојила на седници од 25. децембра
2014. године,а донета је на основу члана 142. став 4.
Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и
99/11 – др. закон) и члана 45. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и
44/14).
Обавеза свих чинилаца система спорта јесте
да након усвајања Националне Стратегије припреме
и усвоје своје Стратегије, а све у смислу стварања
јединственог и конзизстентног система спорта на
целој територији Републике Србије.
У складу са наведеним Општина Шид овим текстом
испуњава обавезу дефинисану и Законом о спорту,
али уз свест да овај веома важан документ не
доносимо само ради испуњења задатих нам обавеза
већ из потребе да спорт у Општини Шид јасно
дефинишемо и позиционирамо на мапи спорта у
Општини Шид.
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2. Основни правци Програма
2.1 Визија
Визија овог програма је унапређење
квалитета живота и обогаћивање друштвених
односа становника Општине Шид кроз бављење
спортом, а као елемента који је од суштинског
значаја за развој њихове личности и здравог начина
живота.
2.2 Мисија
Мисија је стварање система спорта у
Општини Шид у коме ће свако имати право да се
бави спортом, са циљем развоја своје личности,
одржавања доброг здравља, побољшања физичких
способности, бољег и сврсисходнијег коришћења
слободног времена, унапређења квалитета живота
и постизања врхунских спортских резултата.
Општина Шид предузима мере како би се:
- обезбедило да сви грађани Општине Шид
имају могућности да се баве спортом, кроз
пружање одговарајућих услова и програма свих
врста и обезбеђивање одговарајућег стручног
кадра;
- осигурани темељи спорта Општине Шид:
спорт у школама и сви видови укључења деце у
спортске активности;
- обезбедило планирање, изградња и
реконструкција потребних спортских објеката за
развој и унапређење спорта у Општини Шид;
- подржало и подстакло бављење спортом
на највишем нивоу, уз постизање врхунских
спортских резултата на највећим међународним
спортским такмичењима посебно освајање медаља
на Олимпијским играма.
3. Опис фактичког стања
Демографски подаци насељеног места Шид
су охрабрујући. Гледајући пописе становништва
од 1948. а тај тренд се задржао и у наредним
годинама.
Табела бр.1
Попис становништва
Промена
Број
Година пописа
броја
становника
становника
1948
6.710
1953
7.268
558
37
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1961
1971
1981
1991
2002
2011

9.058
11.823
13.450
14.275
16.311
14.893

1.790
2.765
1.627
825
2.036
-1.418

Демографска структура и трендови везани за овај
проблем су итекако важни у сагледавању стања у
којем се општина налази као и правци у којима
приоритете Стратегије треба усмерити.
Када се погледа наредна табела бр.2
видећемо да у Општини Шид има готово исти број
мушкараца и жена уз мали број младих од 15-30
година њих само 1966,
Табела бр.2
Структура становништва према попису из
2011.године старијих од 15 год.
Мушко
Женско
Укупно
13.628

6.493

7.135

Млади (15-30год)
1.966

Мушко
1.041

Женско
925

У Општини Шид данас постоји и ради педесет
осам спортских клубова и то:
Пуно пословно име
Одбојкашки клуб "Вест"
БИЛИЈАР КЛУБ "ADAGIO"
Фудбалски клуб "Хајдук 1925"
Удружење спортских риболоваца "БАНДАР"
Удружење спортских риболоваца "СМУЂ"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ПАРТИЗАН"
ТЕНИСКИ КЛУБ "SPIN" ШИД
Бициклистички клуб "Једнота"
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "СРЕМАЦ"
Омладински фудбалски клуб Бикић
Мото клуб "FREE RIDERS" Šid
Коњички клуб "Граничар 2011"
Карате клуб "ШИД"
Бициклистички клуб "Шид"
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "Сремац"
Омладински фудбалски клуб "Бачинци"
Одбојкашки клуб "Шид"
Омладински фудбалски клуб "Бингула"
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КАРАТЕ КЛУБ "ШОГУН"
ХАТА ЈОГА КЛУБ
Планинарско смучарско друштво "Железничар" Шид
Удружење спортских риболоваца "Шаран" Моровић
Мото клуб “ШИД“
Омладински фудбалски клуб "РАДНИЧКИ"
Општински фудбалски савез Шид
Кајак кану клуб "Филип Вишњић"
Фудбалски клуб "РАДНИЧКИ"
Боћарски клуб "ФРУШКА ГОРА"
Фудбалски клуб "Омладинац"
Кошаркашки клуб "Партизан"
Фудбалски клуб "Јединство"
Фудбалски клуб "Синђелић"
Фудбалски клуб "Обилић 1993"
Фудбалски клуб "Граничар"
Фудбалски клуб "СЛОГА".Ердевик
Фудбалски клуб "ЈЕДИНСТВО"
Женски одбојкашки клуб "Макс"
Фудбалски клуб "ЈЕДНОТА"
Спортски савез Општине
Шаховски клуб "Раднички"
Шаховски клуб "Једнота"
Стрељачка дружина "Фрушка Гора 1983"
ТЕНИСКИ КЛУБ "СОЛ 022"
Омладински женски рукометни клуб "Раднички"
Шид
Фудбалски клуб "Напредак 1929"
Фудбалски клуб "Борац"
Кинолошко друштво "Друг"
Рукометни клуб Раднички
Одбојкашки клуб "Тријумф 2013"
Рукометни клуб "Раднички 1958"
Удружење спортских риболоваца "Штука"
Клуб за дизање тегова и борилачке спортове
"Теретана Пикасо"
Фудбалски клуб "Братство"
Боксерски клуб "Аперкат"
Плесни клуб "2Step"
Фудбалски клуб " ОМЛАДИНАЦ-БАТРОВЦИ"
Фудбалски клуб "Граничар 1924"
Клуб за спорт и рекреацију "Пуж 2015"
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Када се погледа структура клубова јасно се
види да већина клубова долази из ,,породице,,
екипних спортова.
Када је реч о броју активних спортиста
млађих категорија у односу на укупан број
њихових вршњака дошли смо до податка да од
укупне поменуте популације спортом се активно (у
клубовима) бави свега 11,17% ( Табела 3.)
Табела бр 3.
Однос становништво - спортисти, млађе
категорије
Укупно становника 5 1826 (925-М
%
-19 год
и 901-Ж)
Број спортиста у МК
204
11,17
Наведени податак је алармантан јер показује да чак
и у овако малој популацији младих људи физичким
вежбањем је обухваћен само један мали део док
један велики ресурс остаје не искоришће и потпуно
неактиван у смислу не практиковања вежбања, што
доводи до евидентно угроженог здравственог
статуса грађана Општине Шид и у будућности
њихове смањене радне способности.
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Људски ресурси
(Стручњаци у спорту)

Неквалификовани
спортски радници
Неравномерна
расподела буџета

Повољније цене у
односу на друге центре

Недовољно развијен
спортски туризам
Непридржавање Закона
о спорту

Прилике

Претње

Пројекат доградње хале

Недовољна
финансијска средства

ИПА фондови

Необучени кадрови за
ИПА

Локална стратегија
развоја спорта

Неспровођење
стратегије развоја
спорта

Стратегија локалног
одрживог развоја
Број студената
Факултета за спорт и
физичко васпитање

Останак након
завршених студија у
великим центрима

3.1 Анализа капацитета Општине Шид (SWOT
анализа)
Табелом 4. су анализирани сви аспекти који
могу довести до унаређење система спорта у
Општини Шид. Овом SWOT анализом покушано је
да се идентификују све снаге. Предности, мане и
слабости нашег система, а како би се на тачан и
прецизан начин установили општи и посебни
циљеви који ће бити разрађени акционим планом
за примену стратегије.

3.2 Анализа спортске инфраструктуре за
унапређење спорта у Општини Шид
Општина Шид има доста добро развијену
спортску инфраструктуру, али је наравно потребно
овим програмом и Акционим планом предвидети
изградњу нових спортских објеката.

Табела бр 4.
Снаге

Табела бр 5. Спортски објекти на територији
општине Шид:

Слабости

Спортска
инфраструктура у
Шиду

Недовољни школски
капацитети

Добра повезаност са
већим центрима

Непостојање плана
финансирања спорта

Гостољубивост

Одлив становништва

Национална стратегија
развоја спорта

Редни број

Назив спортског објекта

1

Фудбалско игралиште - Вашица
Фудбалско игралиште -ФК
"Јединство" Љуба
Спортски објекат - Месна
заједница Кукујевци
Фудбалско игралиште Сот
Фудбалско игралиште - Бикић
До
Фудбалско игралиште-ФК

2
3
4

Здрава животна
средина

Бела куга

5
6
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Омладинац Батровци
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фудбалско игралиште - Ердевик
Фудбалско игралиште - ОФК
Бингула
Спортски центар - Моровић
Школско игралиште - Бикић До
Фудбалско игралиште Моловин
Школски спортски центар - ОШ
Сремски фронт Сот
Дечије игралиште у насељу Г2 Шид
Фудбалско игралиште - ФК
Сремац Беркасово
Стаза за кајак
Фудбалско игралиште - ФК
Хајдук 1925
Фудбалско игралиште - Бачинци
Фудбалско игралиште - ФК
Синђелић Гибарац
Школски спортски центар - ОШ
Сремски фронт Шид
Игралиште за мале спортове Бачинци
Школски спортски центар - ОШ
Бранко Радичевић Кукујевци
Фудбалско игралиште Кукујевци
Фудбалско игралиште Адашевци
Школски спортски центар - ОШ
Вук Караџић Адашевци издвојено одељење у Вашици
Фудбалско игралиште - Илинци
Школски спортски центар Гимназија Сава Шумановић
Шид
Установа за физичку културу и
спортску рекреацију "Партизан"
Фудбалско игралиште - Привина
Глава
Фудбалско игралиште - Јамена
Спортски центар - Шид

Што се тиче реквизита које поседују, како
спортски клубови тако и Спортски центар, стање је
и више него алармантно. Готово сви клубови су у
дефициту са реквизитима, а то су: лопте, маркери,
вијаче, чуњеви, струњаче, рекети итд....
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3.4 Анализа тренутног стања у области
људских ресурса у области спорта у Општини
Шид
Општина Шид располаже веома добром
структуром стручног кадра што се види у табели
бр 6. Међутим овом Стратегијом и Акционим
планом је потребно предвидети укључивање свих
стручних кадрова и капацитета у реалну
реализацију мера и активности како би на тај начин
обезбедили квалитетну реализацију задатих
циљева. То заправо значи да сви едуковани
кадрови морају наћи своје место у систему спорта
Општине Шид, а за то је потребно радити и на
подизању свести оних који доносе одлуке да је за
унапређење и развој спорта у Општини Шид
потребно
обавезно
укључивање
свих
расположивих капацитета. Ови отпори се углавном
очекују у спортским клубовима.
Табела бр 6. Структура стручног кадра из области
спорта у Општини Шид

Доктор наука у
физичкој култури
1
Мастер професор
спорта и фв
1
Дипломирани
професори
6
Виша и струковне
3
Апсолвенти
3
Студенти
3
Без образовања са
лиценцом

Лиценца
1
Лиценца
1
Лиценца
2
Лиценца
Лиценца
2
Лиценца
1
4

Када су у питању општинске стипендије,
Општина Шид се, нажалост, много не разликује од
других Општина у Републици Србији. Општина
Шид није стипендирала студенте Факултета за
спорт и физичко васпитање. Других стипендија
није било што значи да нити један спортиста није
био стипендиран у наведеном периоду.
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Табела бр 7.
Општинске стипендије
Година
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015

Број стипендиста ФСФВ
-

4. Приоритети Програма
Програмом
су
дефинисане
четири
приоритетне области, а акционим планом су
дефинисани како општи тако и посебни циљеви.
Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик
физичке активности која доприноси физичкој
спремности, добром стању менталног здравља и
социјалном
повезивању
(организована
или
неформална рекреација, такмичарски спорт,
традиционалне и друге спортске игре), Стратегија
ће своје деловање посебно усмерити на следеће
приоритете

− развој спорта у Општини Шид код деце
и омладине посебно кроз програме
школског и предшколског спорта;
− повећање обухвата бављења грађана
Општине
Шид
спортом
кроз
реализацију програма рекреативних
активности ;
− развој и унапређење врхунског спорта у
Општини Шид;
− развој
и
унапређење
спортске
инфраструктуре у Општини Шид.
Имплементација Програма захтева
тимски рад и заједничке активности свих
чинилаца спорта у Општини Шид. Да би
задатак био успешно обављен, потребна су
јасна правила и јасно дефинисани носиоци
реализације
активности
потребних
за
реализацију ове стратегије.
4.1. Развој спорта у Општини Шид код
деце и омладине посебно кроз програм
школског и предшколског спорта
За децу и младе физичка активност је
природна форма кретања која подразумева изазов и
уживање засновано на игри. Спорт у свим
облицима треба да буде појединачно доступан
свим младима без дискриминације, чиме се
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омогућују једнаке могућности дечацима и
девојчицама, уз уважавање посебних потреба
сваког старосног узраста. Улога физичких
активности у образовању деце, стицању
моторичких способности, стицању друштвених
способности и очувању здравља је изузетно битна.
При том, добробит детета, без обзира на узраст,
увек мора бити најважнији циљ. Практично
организовање
спортских
активности
је
општеприхваћено као сврсисходно за децу и
омладину и има позитиван утицај на њихов
физички, ментални, психолошки и друштвени
развој. Генерално, спорт се сматра нарочито
погодном активношћу за физичку и менталну
добробит деце и суштински је битан за превенцију
здравствених проблема.
Општина Шид ће у времену примене Стратегије
своје актвности посебно усмерити ка развоју и
унапређењу спорта у Општини Шид у школама и
предшколским установама. Да би што више
приближили спорт најмлађој популацији Општина
Шид ће у оквиру својих активности реализовати
програме обуке за децу који ће бити у потпуности
прилагођен одређеном узрасту уз максималну
заштиту.
1.1.
ОПШТИ
ЦИЉ:
Интегрисање
спорта у Општини Шид у школски и предшколски
спорт
1.1.1. ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Побољшани
материјално-технички услови за реализацију
програма активности укључивања спорта у
Општини Шид у школски и предшколски спорт;
1.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање ваннаставних
спортских и рекреативних активности у оквиру
школског и предшколског спорта;
1.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће
ученика и предшколаца
на школским и
предшколским спортским приредбама (спортским
манифестацијама и спортским такмичењима);
1.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе
између школа, и предшколских
установа уз
подстицање развоја програма који
привлаче
децу и омладину за бављење спортом.
4.2. Повећање обухвата бављења,
грађана Општине Шид, спортом кроз
реализацију програма рекреативних
активности
Не само Законом о спорту Републике
Србије него и свих релевантни међународни
документи у области спорта истичу да свако има
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право да се бави спортом, с тим да такво бављење
мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво
и безбедно, у складу са природном средином и
друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички
прихватљиво,
одговорно,
независно
од
злоупотреба и циљева који су супротни спортском
духу и доступно свим грађанима под једнаким
условима без обзира на узраст, ниво физичке
способности, степен евентуалне инвалидности, пол
и друго лично својство.
Поштујући овај приоритет Националне Стратегије
Општина Шид ће своје активности усмеравати и на
популаризацији спорта у Општини Шид као
рекреативне активности. У сегменту рекреативног
спорта постоји изузетно велики број људи који би
желели да се рекреирају, али то не чине јер немају
адекватне услове за то (недостатак финансијских
средстава, немања времена, немања адекватне
спортске инфраструктуре која би им била доступна
без финансијских давања и сл...). Управо ова
чињеница
представља
значајан
корпус
заинтересованих
за
спортско
рекреативне
активности у Општини Шид и зато ту видимо
простор за промоцију и унапређење спорта у
Општини Шид не само као елитног спорта већ и
као рекреативног спорта,а који би служио као
значајна помоћ у подизању квалитета живота, али
и здравља грађана Општине Шид.
2.1.
ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват
бављењем рекреативним спортом у свим
сегментима становништва Општине Шид посебно
деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и
старих
2.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и
ојачана свест о важности
редовне физичке
активности и бављењем спортом као рекреативне
активности
2.1.2. ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Побољшани
материјално-технички услови у циљу доступности
свим грађанима да се баве спортом као
рекреативном активношћу
2.1.
ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Унапређена
сарадња спортске рекреације са
надлежним
Националним гранским савезом из поља
рекреације
4.3 Развој и унапређење врхунског
спорта у Општини Шид
Овим циљем желимо да препознамо
најталентованије спортисте у Општини Шид што је
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условљено повезивањем науке и праксе, а све ради
постизања врхунских спортских резултата и да се
талентима
и
већ
рангираним
врхунским
спортистима омогући несметан развој и напредак у
свим узрасним категоријама и, последично,
обезбеде услови за боље позиционирања Општине
Шид, али и Републике Србије на међународној
спортској сцени.
Бављење развојем и унапређењем спорта у
Општини Шид на највишем нивоу биће подржано
и подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи
са релевантним спортским организацијама. Та
подршка ће бити усмерена ка покривању као што
су: препознавање талента и саветовање; пружање
одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз
спортску медицину и спортску науку; охрабривање
тренирања уз примену научних метода; едукација
за тренере и друге лидерске функције; помоћ
клубовима
у
обезбеђивању
постојања
одговарајућих структура и такмичарских екипа.
Задатак Општине Шид је да подстиче развој и
унапређење спорта у Општини Шид кроз
обезбеђивање солидарности на различитим нивоима
бављења спортом; да ради на развијању
демократских односа унутар савеза; да буде гарант
спортске кохезије; да обезбеди једнак приступ
бављења активностима мушкарцима и женама; да се
бори против допинга, насиља и расистичког и
ксенофобичног понашања. Солидарност се мора
развијати како хоризонтално тако и вертикално.
3.1.
ОПШТИ
ЦИЉ:
Наставак
обезбеђивања услова за развој и унапређење
врхунског спорта у Општини Шид и стварање
услова за развој професионалног спорта у
Општини Шид
3.1.1. ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Подизање
капацитета стручног рада у области врхунског
спорта у Општини Шид
3.1.2. ПОСЕБАН ЦИЉ: Стварање услова
за постизање врхунског спортског резултата на
спортским такмичењима
3.1.3. ПОСЕБАН ЦИЉ:
Унапређење
услова за развој спортиста до врхунског резултата
3.1.4. ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и
унапређена област професионалног спорта
у
Општини Шид
3.1.5. ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Организација
међународних
такмичења
по
стандардима
међународних спортских организација
3.1.6. ПОСЕБАН ЦИЉ: Организација
домаћих такмичења по највишим
стандардима
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4.4 Развој и унапређење спортске
инфраструктуре
Ниво бављења спортом у сваком друштву
значајно зависи од броја, разноврсности и
доступности потребних спортских објеката.
У свим досадашњим анализама потврђено
је да је спортска инфраструктура у значајној мери
девастирана и изражена је потреба да се значајна
пажња усмери ка реконструкцији постојећих
спортских капацитета, али и да се изграде нови
мултифункционални
спортски
објекти
и
национални тренинг центри.
Спорт је у процесу транзиције изгубио
значајан број објеката у којима су се реализовале
спортске активности. Данас у Општини Шид има
врло мало адекватног простора за развој и
унапређење спорта. Зато ће дугорочни циљ ове
Стратегије
бити
изградња,
планирање
и
реконструкција више спортских објеката.
4.1.
ОПШТИ
ЦИЉ:
Развијена
и
унапређена спортска инфраструктура
4.1.1. ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена
потпуна
база
података,
односно
евидентирано постојећег стања спортске
инфраструктуре
4.1.2. ПОСЕБАН
ЦИЉ:
Системски
планирана,
реконструисана
и
изграђена
спортска инфраструктура
Подизање капацитета спорта у Општини шид
Циљ Националне Стратегије је да се
успостави систем спорта у Републици Србији од
способних, одрживих и координисаних спортских
организација, друштава и савеза који обезбеђују
квалитетне услове за бављење спортом у оквиру
својих надлежности. У том циљу потребно је
подићи укупне капацитете свих организација у
области спорта, па и у Општини Шид.
Да би овај циљ био реализован потребно је
и да Општина Шид своје активности усмери ка
подизању капацитета свих спортских организација
са њене теритоирије, да се бави перманентном
едукацијом спортских радника, да се бави обукама
за програмско финансирање својих активности и
делатности из јавних прихода (планирање,
реализација, контрола); обукама за аплицирање ка
фондовима Европске уније и другим приступним
фондовима; да унапреди стручност и капацитете
спортских клубова на терторији Општине Шид; да
изради посебне програме за развој талената и
врхунских спортиста; да више укључи у свој
систем жене, маргинализоване групе и волонтере.
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1.
ОПШТИ
ЦИЉ:
Успостављен
конзистентни
систем
управљања
и
финансирања спорта у Опшштини Шид,
перманентна едукација, укључивање више жена у
систем спорта, маргинализованих
група,
волонтера;
1.1.ПОСЕБНИ ЦИЉ: Повећани капацитети
Општине Шид, Територијалног спортског савеза
Општине Шид и свих спортских клубова за
програмско финансирање својих активности и
делатности из јавних прихода (планирање,
реализација, контрола);
1.ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети Општине
Шид, Територијалног спортског савеза Општине
Шид и свих спортских клубова за аплицирање ка
фондовима Европске уније и другим приступним
фондовима;
1.ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и
капацитета запослених у Општини Шид,
Територијалног спортског савеза Општине Шид и
свих спортских клубова за писање пројеката и
понуда ка спонзорима и донаторима;
1.ПОСЕБАН ЦИЉ: Перманентно праћење и
анализа односа остварених спортских резултата
спортиста
Општине
Шид,
Територијалног
спортског савеза Општине Шид и свих спортских
клубова у односу на уложена средства из буџета и
других извора финансирања
1.10.ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена,
маргинализованих група и волонтера у систем
спорта Општине Шид, Територијалног спортског
савеза Општине Шид и свих спортских клубова .
Међународна спортска сарадња и спорт у
дијаспори
Општина Шид ће реализовати програме
међународне спортске сарадње и спорт у дијаспори, а
све у циљу јачања националних интереса кроз
афирмацију спорта у Општини Шид и креирање
индиректне подршке дугогодишњој Стратегији којом
ће се остварити директни интереси националног
спорта.
Овим активностима ће се радити на
мобилисању националних ресурса у дијаспори, а у
циљу укључивања наше дијаспоре у систем спорта у
Општини Шид нарочито кроз идентификацију
младих tалената из дијаспоре и њихово укључивање
у активности Општине Шид ( тренинг кампови,
такмичења.....).
1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна
сарадња у области спорта у Општини Шид у
дијаспори
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1.1.ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена платформа
за међународну сарадњу
и развоја спорта у
Општини Шид у дијаспори
Негативне појаве у спорту
Када се говори о негативним појавама у
спорту онда се пре свега мисли на насиље на
спортским манифестацијама, употреба допинг
средстава и коначно намештања мечева и
нелегалног клађења.
Република Србија има уређену легислативу
за све поменуте области па је у том смислу
потребно радити на имплементацији усвојених
докумената Скупштине и Владе Републике Србије.
Општина Шид ће своје унутрашње акте усагласити
са актима које су донели надлежни органи и својим
активностима ће се у свом сектору борити против
свих негативних појава уз нулту толеранцију.
1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање
свих негативних појава у спорту (насиље, допинг,
намештање мечева, нелегално клађење)
1.1.ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми у
систему Спорта у Општини Шид за доследну
примену Националне стратегије за борбу против
насиља на спортским приредбама за период 20142018
1.2.ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређени механизми
Општине Шид за
борбу против манипулација на спортским
такмичењима
1.3.ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређен нормативни и
организациони оквир Општине Шид којим се
регулише и обезбеђује спречавање допинга у
спорту
5. Спровођење, праћење, оцењивање и
извештавање
5.1. Спровођење
Примена Стратегије развоја спорта у
Општини Шид је дефинисана како Националним
Акционим планом, који је саставни део Стратегије
тако је дефинисана и Акционим планом Стратегије
Општине Шид. Тим плановима јасно су
дефинисани општи и посебни циљеви, мере и
активности за њихову реализацију, носиоци
задужени за њихову реализацију, временски
оквири и, коначно, процена да ли су за њихову
реализацију потребна материјална средства.
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5.2. Праћење
Праћење примене Стратегије ће се
спроводити у редовним временским интервалима,
у складу са Пословником Владе и годишње − у
складу са елементима Националног Акционог
плана.
Министарство омладине и спорта је, ради
успостављања јединственог и формалног система
извештавања, утврдило процедуре извештавања и
формате тих извештаја у складу са добром праксом
Европске уније и у сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за спорт и омладину, кровним
организацијама: Олимпијским комитетом Србије,
Спортским савезом Србије, Паролимпијским
комитетом Србије, Специјалном олимпијадом и
индиректним буџетским корисницима: Заводом за
спорт и медицину спорта Републике Србије и
Антидопинг агенцијом Републике Србије.
Општина Шид ће поштовати дефинисане
процедуре Министарства омладине и спорта и
испуњавајући те обавезе вршиће и праћење своје
стратегије.
5.3. Вредновање
Оцењивањем примене Стратегије се
утврђује напредак у спровођењу ове стратегије и
предлажу корективне мере и измене током
спровођења. Оцењивање се спроводи редовно,
једном годишње, коришћењем различитих извора
података, укључујући годишњи извештај о раду
као основни извор података, а на основу
дефинисаних показатеља.2
5.4. Извештавање
На годишњем нивоу Општина Шид
израђује и објављује извештаје о спровођењу
Стратегије на својој интернет страници, степену
спровођења циљева и активности, проблемима и
изазовима. На основу тога се врши ревизија
приоритета, и планираних активности у Акционом
плану у форми Извештаја о току спровођења
Стратегије који је саставни део Извештаја о раду
Министарства који се доставља Влади у складу са
Пословником Владе.
6. Финансијски ефекти Стратегије и Акционог
плана
Процењује се да за реализацију стратешких
циљева у наредном периоду финансијска средства
ће бити планирана у оквиру лимита одређених
фискалном стратегијом, јер ће се активности
2
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реализовати у оквиру постојећих материјалних,
финансијских и људских ресурса.
Према могућностима, одређене активности
и задаци ће се финансирати из средстава донација
и кроз јавно-приватно партнерство.
7. Акциони план
Акциони план за спровођење ове стратегије
чини њен саставни део.
8. Завршна одредба
Општина Шид ће ову Стратегију објавити
на својој интернет страни у PDF формату, а биће
дистрибуирана свим клубовима члановима и у
штампаном формату.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном листу општине Шид“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-53/II-16
Дана: 28. марта 2016
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић
На основу члана 92. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013
-испр.,108/2013,142/2014,68/2015
и
103/2015),
члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС”, број
129/2007) и члана 24. и 40.став 1. тачка 32. Статута
општине Шид ( „Сл. лист општине Шид“ 18/2015пречишћен текст), Скупштина општине Шид на
седници одржаној 28. марта 2016.године, донела је
ОДЛУКУ О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ
РEВИЗОРА
Члан 1.
За ревизију Завршног рачуна буџета
општине Шид за 2015. годину ангажоваће се
ревизорска кућа или лице које испуњава услове за
обављање
послова
ревизије
финансијских
извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија, уколико Државна
ревизорска институција да сагласност на такву
ревизију.

понедељак 28. март 2016.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број:011-45/II-16
Датум: 28. март 2016
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Наташа Цвјетковић

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број:
129/07 и 83/14), члана 16. и 27. Закона о полицији
(„Сл. гласник РС“ број: 6/16) и члана 40. став 1.
тачка 7. Статута општине Шид („Сл. лист
општине Шид“ број:18/15-пречишћен текст)
Скупштина општине Шид на седници одржаној
дана 28. марта 2016. године
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ШИД
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу унапређења нивоа
опште безбедности на територији општине Шид,
оснива се Савет за безбедност општине Шид (у
даљем тексту: Савет) и уређује се његова
надлежност, састав и именовање чланова Савета,
права и дужности чланова Савета, начин рада и
одлучивања, средства за рад Савета, као и друга
питања од значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет се оснива као посебно стално радно
тело Скупштине општине Шид (у даљем тексту:
Скупштина).
Савет је у свом раду независтан и
самосталан.
Савет ради и одлучује на седницама.
Савет је за свој рад одговоран Скупштини,
којој по потреби, а најмање два пута годишње,
подноси извештај о свом раду.

45

Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

II НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА

-

-

-

-

-

-

-

Члан 3.
Савет је надлежан да:
сачини и објави Анализу стања безбедности
у локалној заједници, и у том циљу да
прикупља информације од надлежних
органа и организација и врши испитивање
јавног мнења ради идентификовања
кључних проблема грађана у локалној
заједници и утврђивања приоритета по
питању
безбедности
у
областима:
безбедност људи и имовине, насилничког
криминала (вршњачко насиље, насиље у
породици, хулиганизам и други облици
насиља), болести зависности, јавног реда и
мира, комуналног реда, спречавања
дискриминације, заштите животне средине,
безбедности саобраћаја, спречавања и
сузбијања
других
асоцијалних
и
девијантних понашања у свим областима
живота и рада, колективне безбедности и
другим, као и осећаја сигурности и других
проблема везаних за квалитет живота;
сачини и објави Стратегију за безбедност у
локалној заједници, ради на спровођењу и
прати спровођење Стратегије;
сачини и објави Акциони план за
унапређење
одређених
области
безбедности, ради на спровођењу и прати
спровођење Акционог плана;
припреми и реализује Комуникациони
план, ради на спровођењу и прати
спровођење Комуникационог плана;
формира радне групе за поједина питања и
поједине области безбедности у локалној
заједници, као и ради реализовања
Статегије и Акционог плана;
подноси извештај о свом раду Скупштини;
донесе Пословник о раду Савета;
доноси мишљења, препоруке, предлоге
мера и закључке;
сарађује са партнерским и спољним
субјектима;
спроводи и прати спровођење пројеката
који се односе на безбедност у локалној
заједници;
промовише
превенцију
и
значај
безбедности у локалној заједници и
активности које се спроводе ради њеног
постизања;

-

-

понедељак 28. март 2016.

пружа савете везане за питања безбедности
у локалној заједници и у том циљу подржи
партнерске односе и ближу сарадњу
надлежних органа, организација и грађана;
упознаје јавност са улогом и деловањем
Савета.

III САСТАВ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА
САВЕТА
Члан 4.
Савет има стални састав кога чине и у који
се именују:
1. председник општине Шид, Никола Васић:
2. начелник Полицијске станице Шид, Зоран
Вуколић:
3. директор Дома здравља Шид, Крсто
Куреш;
4. директор Центра за социјални рад Шид,
Драгана Шинка:
5. начелник Општинске управе општине Шид,
Ромко Папуга;
6. председник Основног суда у Шиду,
Љубица Петрић;
7. заменик Основног јавног тужиоца у
Сремској Митровици, Одељење у Шиду,
Милан Шарчевић,
8. судија за прекршаје Прекршајног суда у
Сремској Митровици, Одељење у Шиду,
Влајко Дреновац,
9. директор ОШ „Сремски Фронт“ Шид,
Весна Кузминац,
10. психолог Предшколске установе „Јелица
Станивуковић Шиља„ Шид, Наташа
Митрић
11. педагог Средње ТШ „Никола Тесла“ Шид,
Тамара Грчић
Члан 5.
Поред чланова сталног састава из члана 4.
ове Одлуке, чланови Савета могу бити и други
грађани који чине проширени састав Савета, под
условом да поседују доказану стручност и
дугогодишње
ангажовање
на
унапређењу
безбедности, да су активно учествовали у
рализацији пројеката или активности које су
усмерене на стварање услова за безбедност
грађана, као и да поседују стручност у раду у
институцијама од значаја за безбедност.

46

Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

Члан 6.
Председник општине Шид је председник
Савета по функцији.
Начелник Полицијске станице Шид је
заменик председника Савета по функцији.
Члан 7.
Чланови Савета именују се на мандатни
период од четири године.
Члан 8.
Административно-стручне и техничке
послове за потребе Савета обавља секретар Савета
из реда запослених у Општинској управи, за кога
се одређује Милана Момчиловић - Свилокос .
Члан 9.
Ради ефикаснијег рада, Савет може да
формира радне групе за поједина питања и
поједине области безбедности у локалној
заједници.
Радне групе имају руководиоца из реда
Савета и најмање два члана из области за које се
група образује, који се могу именовати из реда
стручне јавности.
IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА
САВЕТА
Члан 10.
Чланови Савета имају право и дужност да
присуствују седницама Савета и учествују у
његовом раду, предлажу Савету разматрање и
одлучивање о одређеним питањима, као и да дају
иницијативе за припремање аката из надлежности
Савета.

понедељак 28. март 2016.

саопштења, као и на други погодан начин за
информисања грађана.
Када се на седници Савета разматрају
питања из њихове надлежности, у раду Савета, по
позиву, могу учествовати, без права одлучивања,
представници општинских, покрајинских
и
републичких предузећа, установа, органа и
организација.
Члан 13.
Савет може да ради и пуноважно одлучује
ако седници присуствује већина од укупног броја
чланова Савета.
Одлуке из своје надлежности Савет доноси
консензусом чланова Савета.
Члан 14.
Пословником о раду Савета ближе се
уређују права и дужности председника, заменика
председника и чланова Савета, као и начин рада и
одлучивања.
VI СРЕДСТВА ЗА РАД САВЕТА
Члан 15.
Финансијска средства за рад Савета
обезбеђују се из буџета општине, а могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу са
законом.
За свој рад чланови Савета не примају
никакву функцијску надокнаду.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Пословник о раду Савета донеће се у року
од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке .

V НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 11.
Председник Савета сазива седнице по
потреби, а дужан је да сазове на предлог најмање
једне трећине чланова Савета или једне трећине
одборника у Скупштини.
Члан 12.
Рад Савета је јаван.
Јавност рада Савета обезбеђује се
позивањем и присуствовањем представника
средстава јавног информисања на седнице Савета,
одржавањем конференција за штампу, издавањем

Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-47/II-16
Дана: 28. марта 2016.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Наташа Цвјетковић
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На основу одредбе члана 537. став 1. Закона
о привредним друштвима ( “Сл. гласник РС”, број:
36/11, 99/11 и 5/15), члана 32. став 1. тачка 20.
Закона о локалној самоуправи ( “Сл. гласник РС”,
број: 129/07) а у вези члана члана 40. став 1. тачка
27. Статута општине Шид ( „Службени лист
општине Шид“ број 18/15- пречишћени текст)
Скупштина општине Шид оснивач друштва
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СПОРТСКИ ЦЕНТАР”
ШИД- У ЛИКВИДАЦИЈИ је на седници одржаноj
дана 28. марта 2016. годинe донелa
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ
ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА
I
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони
извештај
привредног
друштва
ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ ЦЕНТАР” ШИД- У
ЛИКВИДАЦИЈИ, из Шида, ул. Матије Гупца бр.
5, сачињен од стране ликвидационог управника
дана 25.02.2016. године.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-66/II-16
Дана: 28. марта 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 6) Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07),
чл. 24, чл. 27. ст. 10, чл. 28. ст. 2 и чл. 49. ст. 1 и 3
Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр.
72/11, 88/13 и 105/14), чл. 40. став 1. тачка 32)
Статута општине Шид („Сл. лист општине Шид“
број: 18/15-пречишћен текст ), и чл. 14., 15. и 16.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у својини општине Шид
(„Сл. лист општине Шид“, бр. 8/2014) Скупштина
општине Шид, на седници одржаној 28. марта
2016. године, донела је:

понедељак 28. март 2016.

ОДЛУКУ
О УСТУПАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ДЕЛА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ШИД
ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ - ШИЉА“ ШИД
Члан 1.
Општина Шид је носилац права јавне
својине на непокретности уписаној у ЛН 1675 К.О
Кукујевци, кат.парц. 419, зграда основног
образовања корисника ОШ „Бранко Радичевић“
Шид.
Члан 2.
Општина Шид даје сагласност на захтев
Предшколске установе „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид за давање на коришћење дела
просторија из чл. 1, а ради реализације пројекта
„Школица живота-заједно за детињство“ који
покреће и финансира Фондација “Новак Ђоковић”
у сарадњи са Центром за интерактивну педагогију.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у „Службеном листу
општине Шид”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-46/II-16
Дана: 28. марта 2016.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Наташа Цвјетковић

На основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/07), члана
40. став 1. тачка 7. Статута општине Шид („Сл.
лист општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст),
на основу добијене претходне сагласноти
Покрајинског секретаријата за међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу број: 15-1/2016-022, од 20. децембра 2015. године и добијених
мишљења
Националног савета русинске
националне мањине број: 361-01/15, од 28.
децембра 2015. године и Националног савета
словачке националне мањине број: 01-06, од
08.01.2016. године, Скупштина општине Шид на
седици одржаној 28. марта 2016. године, донела је
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О Д Л У К У
О ПРОШИРЕЊУ НАЗИВА ПОСТОЈЕЋЕ
УЛИЦЕ СВЕТОГ САВЕ У ШИДУ ДО КРАЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕJОНА НАСЕЉА ШИД
У ПРАВЦУ НАСЕЉА ГИБАРАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком назив улице Светог Саве у
Шиду, проширује се до краја грађевинског реjона
насеља Шид, у правцу насеља Гибарац, утврђеним
Генералним планом Шида („Сл. лист општина
Срема“ број: 15/03).
Члан 2.
Ову Одлуку доставити Републичком
Геодетском Заводу-Служби
за
катастар
непокретности Шид, ради означавања зграда и
катастарских парцела.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-48/II-16
Дана: 28. марта 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 93. Закона о
локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/07), члана 40. став1. тачка 7. Статута општине
Шид („Службени лист општине Шид“ број: 18/15пречишћен текст) уз претходно прибављену
сагласност
Покрајинског
секретаријата
за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
број 015-1/2016-02-4 од 09.09.2016. године, као и
Мишљења
Националног
савета
русинске
националне мањине број: 39-01/16, од 23.02.2016.
године и Мишљења Националног савета словачке
националне мањине број:01-140, од 18.02.2016.
године, Скупштина општине Шид на седници
одржаноj дана 28.марта 2016. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРОШИРЕЊУ НАЗИВА ПОСТОЈЕЋЕ
УЛИЦЕ ВОЈВОЂАНСКА ДО
КРАЈА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НАСЕЉА
ВАШИЦА

понедељак 28. март 2016.

Члан 1.
Овом Одлуком назив улице Војвођанска у
Вашици, проширује се до краја грађевинског
подручја насеља Вашица, односно до границе са
грађевинским
подручјем
Шида,
утврђеним
Просторним планом општине Шид.
Члан 2.
Ову Одлуку доставити Републичком
геодетском
заводуСлужби
за
катастар
непокретности Шид, ради означавања зграда и
катастарских парцела.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општинe
Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-49/II-16
Дана: 28. марта 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић
На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 54/11) и
члана 32. став 1. тачка 20 Закона о локалној
самоуправи („Сл гласник РС“ број: 129/07),
Скупштина општине Шид на седници одржаној
28. марта 2016. године доноси
Р Е Ш Е ЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД.
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборници
Скупштине општине Шид, изабраноj на изборима
одржаним 06. маја 2012. године, и то:
1. Јанковић Невенки, дипломираном
инжењеру пољопривреде , из Ердевика, краља
Петра I 1/4, рођенa 05.10.1948.године, изабранa за
одборницу Скупштине општине Шид са листе
Демократска странка Србије– др Крсто Куреш, на
изборима одржаним 06.маја 2012.године.
II
Мандат одборнице почиње да тече даном
потврђивања мандата у Скупштини општине и
траје до истека мандата одборника тог сазива
Скупштине општине.
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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- 42/II-16
Датум: 28. март 2016.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Наташа Цвјетковић

На онову члана 14. става 1., 4., и 11. Законa
о локалним изборима (,,Службени гласник РС“
број 129/07 и 54/11), члана 32. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/07) и члана 40. став 1. тачка 46. Статута
општине Шид („Сл. лист општине Шид број 18/15пречишћени текст ), Скупштина општине Шид на
седници одржаној дана 28. марта 2016.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД
I
Решење о именовању Изборне комисије
општине Шид (“Сл. лист општине Шид” број:
19/15) мења се у тачки 1. став 1. алинеја 6. тако
што се:
1. Разрешава чланства у Изборној комисији
општине Шид:
- Дејан Логарушић из Шида, заменик члана
Изборне комисије, Социјалистичка партија Србије.
2. У Изборну комисију општине Шид
именује се:
- Далибор Тарлаћ из Шида, за заменика
члана Изборне комисије, Социјалистичка партија
Србије.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу
општине Шид“.

понедељак 28. март 2016.

III
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети
жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД
Број: 011-52/II-16
Датум: 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број
129/07), члана 18. став 1. Закона о јавним службама
(„Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/05) и члана
40. став 1. тачка 10. Статута Општине Шид (
„Службени лист општине Шид“ број 18/15пречишћени текст) а у вези са чланом 20. став 1.
Статута Установе за физичку културу и спортску
рекреацију “Партизан” Шид од 17.09.2013.године
Скупштина општине Шид, на седници одржаној
дана 28. марта 2016.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И
СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ “ПАРТИЗАН”
ШИД
I
У
Решењу
број: 011-112/II-15
од
18.09.2015.године мења се тачка 1. тако да сада
гласи: “ПРОДУЖАВА СЕ мандат досадашњем
вршиоцу дужности директора Установе
за
физичку културу
и
спортску рекреацију
“Партизан” Шид ДРАГАНУ ЈАНДРИЋУ, из Шида,
на период до 6 месеци, због истека периода на који
је именован.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД
Број: 011-50/II-16
Датум, 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић
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понедељак 28. март 2016.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07),члана 21. став 1.тачка 1.Закона о јавним
службама ( (“Сл. гласник РС” број:42/91 и 71/94)
члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Шид
(„Сл. лист општине Шид“ број 18/15-пречишћен
текст) Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана 28. марта 2016. године, донела је

Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа, под
бројем: 221/16 од 19.02.2016. године.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ
СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ И СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ
„ПАРТИЗАН“ШИД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-54/II-16
Датум: 28. марта 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

I
ДАЈА СЕ САГЛАСНОСТ на допуну
Статута Установе за физичку културу и спортску
рекреацију „Партизан“ Шид, који је донео Управни
одбор установе под бројем: 22/5 од 29.01.2016
године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД
Број: 011-51/II-16
Датум, 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 19. и 40. тачка 22. Статута
општине Шид («Сл. лист општине Шид»
пречишћени текст објављен у броју 18/15) а у вези
члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима («Сл. гласник РС» број 119/2012)
Скупштина општине Шид на седници одржаној
28. марта 2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД” ШИД
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа „
Стандард” Шид за 2016. годину, у складу са

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 19. и 40. тачка 22. Статута
општине Шид («Сл. лист општине Шид»
пречишћени текст објављен у броју 18/15) а у вези
члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима («Сл. гласник РС» број 119/2012)
Скупштина општине Шид на седници одржаној
28. марта 2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД” ШИД
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа „
Водовод” Шид за 2016. годину, у складу са
Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа, под
бројем: НО-29/16-XIX од 29.01.2016. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-55/II-16
Датум: 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић
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На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 19. и 40. тачка 22. Статута
општине Шид («Сл. лист општине Шид»
пречишћени текст објављен у броју 18/15) а у вези
члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима («Сл. гласник РС» број 119/2012)
Скупштина општине Шид на седници одржаној 28.
марта 2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ ШИД
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања Јавног предузећа за стамбене услуге и
грађевинско земљиште општине Шид за 2016.
годину, у складу са Одлуком Надзорног одбора
Јавног предузећа, под бројем: 46/I-1 од 09.02.2016.
године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-56/II-16
Датум: 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 19. и 40. тачка 22. Статута
општине Шид («Сл. лист општине Шид»
пречишћени текст објављен у броју 18/15) а у вези
члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима («Сл. гласник РС» број 119/2012)
Скупштина општине Шид на седници одржаној
28. марта 2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД
ЗА УРБАНИЗАМ” ШИД
ЗА 2016. ГОДИНУ

понедељак 28. март 2016.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм
пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам”
Шид за 2016. годину, у складу са Одлуком
Надзорног одбора Јавног предузећа, под бројем:
04-367/2015 од 28.12.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-57/II-15
Датум: 28. март 2016
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. став1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник
РС» број 129/07) и члана 19. и 40. став 1. тачка 22.
Статута општине Шид ( „ Сл. лист општине Шид“
број 18/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Шид на седници одржаноj дана 28. марта 2016.
године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА
ШИД ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
Културно образовног центра Шид за 2016. годину,
на основу Одлуке Управног одбора број 56/16 од
01.02. 2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-58/II-15
Датум: 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07),члана 44. став 1. тачка 5. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 13/2016),
члана 19. и 40. тачка 22. Статута општине Шид
„Службени лист општине Шид“ број 18/1552
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пречишћен текст) Скупштина општине Шид на
седници одржаноj дана 28. марта 2016. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „ШИД“ ШИД ЗА 2016.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
Дома здравља „Шид“ Шид за 2016. годину , на
основу Одлуке Управног одбора број: 05-95/3-6 од
28.01.2016. године.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-59/II-16
Датум: 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07),члана 44. став1. тачка 5. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ БР. 72/2009 и 13/2016),
члана 19. и 40. тачка 22. Статута општине Шид
„Службени лист општине Шид“ број 18/15пречишћен текст) Скупштина општине Шид на
седници одржаноj дана 28. марта 2016. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СИМЕОН
ПИШЧЕВИЋ“ ШИД ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“ Шид за
2016. годину, на основу Одлуке Управног одбора
број: 31/2016 од 03.02.2016. године.

понедељак 28. март 2016.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-60/II-16
Датум: 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07),члана 44. став 1. тачка 5. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009 и 13/2016),
члана 19. и 40. тачка 22. Статута општине Шид
„Службени лист општине Шид“ број 18/15пречишћен текст) Скупштина општине Шид на
седници одржаноj дана 28. марта 2016. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ ГАЛЕРИЈЕ СЛИКА
„САВА ШУМАНОВИЋ“ ИЗ ШИДА –
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
за 2016. годину Галерије слика „Сава Шумановић“
из Шида – установе културе од националног
значаја, на основу Одлуке Управног одбора број:
56/2016 од 19.02.2016. године.
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-61/II-16
Датум: 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07), члана 44. став 1. тачка 5. и става 2.
истог члана Закона о култури («Сл. гласник РС»
број 72/2009) и члана 19. и 40. тачка 22. Статута
општине Шид ( „Службени лист општине Шид“
број: 18/15-пречишћен текст) Скупштина општине
Шид на седници одржаноj дана 28. марта 2016.
године донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА МУЗЕЈА НАИВНЕ УМЕТНОСТИ
„ИЛИЈАНУМ“ ШИД ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
Музеја наивне уметности „Илијанум“ Шид за 2016.
годину, на основу Одлуке Управног одбора
Музеја наивне уметности „Илијанум“ Шид, од
25.01.2016. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-62/II-16
Датум: 28. март 2016
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»
број 129/07),члана 80. став 1. и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гланиск РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15)
члана 19. и 40. тачка 22. Статута општине Шид
(„Службени лист општине Шид“ број: 18/15пречишћен текст) Скупштина општине Шид на
седници одржаноj дана 28. марта 2016. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЈЕЛИЦА
СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“ ШИД
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
план за 2016. годину Предшколске установе
„Јелица Станивуковић Шиља“ Шид , на основу
Одлуке Управног одбора под бројем:01-11-6/2016,
од 02.02.2016. године.

понедељак 28. март 2016.

II
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-63/II-16
Датум: 28. марта 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. став1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник
РС» број 129/07) и члана19. и 40. став 1. тачка 22.
Статута општине Шид ( „ Сл. лист општине Шид“
број 18/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Шид на седници одржаноj дана 28. марта 2016.
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШИД
ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
Туристичке организације Шид за 2016. годину, на
основу Одлуке Управног одбора број 1-3/16 од
14.01. 2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-64/II-16
Датум: 28.март 2016
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. став1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник
РС» број 129/07) и члана 19. и 40. став 1. тачка 22.
Статута општине Шид ( „ Сл. лист општине Шид“
број 18/15-пречишћен текст), Скупштина општине
Шид на седници одржаноj дана 28. марта 2016.
донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И
СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ „ПАРТИЗАН“
ШИД ЗА 2016. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада
Установе за физичку културу и спортску
рекреацију „Партизан“Шид за 2016. годину, на
основу Одлуке Управног одбора број 22/6 од
29.01. 2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општинe Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-65/II-16
Датум: 28. март 2016
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 46. и члана 98. став
3.Статута Општине Шид („Службени лист
општине Шид“ број 18/15- пречишћен текст) и
члана 34. став 2. Одлуке о образовању месних
заједница (“Сл. лист општина Срема” број 13/09
пречишћен текст) Скупштина општине Шид, на
седници одржаној дана 28. марта 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
план Месне заједнице Адашевци за 2016. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Адашевци
дана 17.02. 2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-67/ II-16
Датум, 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

понедељак 28. март 2016.

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 46. и члана 98. став
3.Статута Општине Шид ( „Службени лист
општине Шид“ број 18/15-пречишћен текст) и
члана 34. став 2. Одлуке о образовању месних
заједница (“Сл. лист општина Срема” број 13/09
пречишћен текст) Скупштина општине Шид, на
седници одржаној дана 28. марта 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
план Месне заједнице Бачинци за 2016. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Бачинци под
бројем: 20/2016 од 29.02.2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-68/II-16
Датум, 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 46. и члана 98. став
3.Статута Општине Шид ( „Службени лист
општине Шид“ број 18/15-пречишћен текст) и
члана 34. став 2. Одлуке о образовању месних
заједница (“Сл. лист општина Срема” број 13/09
пречишћен текст) Скупштина општине Шид, на
седници одржаној дана 28. марта 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
план Месне заједнице Батровци за 2016. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Батровци под
бројем: 12/2016 од 07.03.2016. године.
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II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-69/II-16
Датум, 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 32. и члана 98. став
3.Статута Општине Шид („Службени лист
општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст) и
члана 34. став 2. Одлуке о образовању месних
заједница (“Сл. лист општина Срема” број 13/09
пречишћен текст) Скупштина општине Шид, на
седници одржаној дана 28. марта 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
план Месне заједнице Бикић До за 2016. годину,
који је донео Савет Месне заједнице под бројем:
12/2016 од 08.02. 2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-70/II-16
Датум, 28. марта 2016
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 46. и члана 98. став
3.Статута Општине Шид („Службени лист
општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст) и
члана 34. став 2. Одлуке о образовању месних
заједница (“Сл. лист општина Срема” број 13/09
пречишћен текст) Скупштина општине Шид, на
седници одржаној дана 28. марта 2016. године,
донела је

понедељак 28. март 2016.
РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
план Месне заједнице Вишњићево за 2016. годину,
који је донео Савет Месне заједнице Вишњићево
под бројем:29/20/16 од 01.03. 2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-71/II-16
Датум, 28. марта 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 46. и члана 98. став
3.Статута Општине Шид
( „Службени лист општине Шид“ број: 18/15пречишћен текст) и члана 34. став 2. Одлуке о
образовању месних заједница (“Сл. лист општина
Срема” број 13/09 пречишћен текст) Скупштина
општине Шид, на седници одржаној дана 28. марта
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
план Месне заједнице Сот за 2016. годину, који је
донео Савет Месне заједнице под бројем: 810 од
16.02. 2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-72/II-16
Датум, 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број
129/07), члана 40. став 1. тачка 32. и члана 98. став
3. Статута Општине Шид ( „Службени лист
општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст) и
члана 34. став 2. Одлуке о образовању месних
заједница (“Сл. лист општина Срема” број 13/09
пречишћен текст) Скупштина општине Шид, на
седници одржаној дана 28. марта 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски
план Месне заједнице Шид за 2016. годину, који је
донео Савет Месне заједнице Шид под бројем: 7.
од 25.01.2016. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број: 011-73/II-16
Датум, 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу одредбе члана 32. став 1. тачка
19. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник
РС» број: 129/07), а у вези члана 40.став 1. тачка
26. Статута општине Шид („Службени лист
општине Шид“ број: 18/15-пречишћен текст),
Скупштина општине Шид је на седници одржаној
28. марта 2016. године, донела следеће
Р Е Ш Е ЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРEБУ
ИМЕНА ОПШТИНЕ У НАЗИВУ СПОРТСКОГ
УДРУЖЕЊА „ АИРСОФТ ТИМ“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу
имена општине, у називу спортског удружења
„АИРСОФТ ТИМ ШИД“.

понедељак 28. март 2016.

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном листу општина Шид“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА ШИД
Број: 011-74/II-16
Датум: 28. март 2016.
Шид
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Дејан Булатовић

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник РС“ број 129/07),
члана 59. Статута
општине Шид („Сл.лист
општине Шид“ број 18/15- пречишћен текст), 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 17.03.2016.године донело
је
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ШИД ЗА 2016. ГОДИНУ
1.У Програму коришћења средстава за унапређење
безбедности саобраћаја на територији општине
Шид за 2016. годину, број : 347-4/III-15 од 11.02.
2016.године, у тачки 6. уместо речи:
„које одреди Комисија у 2016. години“ треба да
стоји:“које је одредила Комисија
у 2016.
години“.
Иза става 1. исте тачке додаје се став 2.
који гласи: Мењају се намене у табеларном делу
под називом:“Унапређење безбедности путне
инфраструктуре на територији општине Шид, и
планирани износ
од 1.200.000,00 динара
распоређује се на следећи начин:
„1.1.Набавка
и
постављање
саобраћајне
сигнализације и опреме у зонама
школа,
дечијих вртића и на другим местима на путу
где је повећано учешће деце у саобраћају –
500.000,00 дин. са ПДВ-ом,
1.2.Израда
пројектне
документације
проширења
постојећег моста на каналу
„Шаркудин“ на општинском путу МоровићВишњићево- 492.000,00 дин са ПДВ-ом;
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1.3.Набавка
флуоресцентних прслука
за
бициклисте и светлосне опреме за бициклове208.000,00 дин са ПДВ-ом.
2.Ова Измена Програма ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „ Службеном листу
општине Шид“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД
Број344-7 /III-16
Дана: 17.03.2016.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић
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