Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

уторак 29. јул 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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29. јул 2014. година

.

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07),
члана 59. Статута општине Шид (“Службени лист
општина Срема” број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и
„Сл. лист општине Шид“ број 3/13), а у вези члана
19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Сл. гласник РС“ број 41/09, 53/10,
101/11 и 32/2013) Општинско веће општине Шид
на седници одржаној дана 29.07.2014.године,
донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ШИД ЗА 2014. ГОДИНУ
1.
Програмом коришћења средстава за
унапређење безбедности саобраћаја на територији
општине Шид за 2014. годину (у даљем тексту:
Програм) утврђује се начин коришћења средстава
од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на
територији општине Шид, за активности које се
током 2014. године планирају у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима .
2.
Средства за реализацију овог Програма
предвиђена су Одлуком о буџету општине Шид за
2014. годину у укупном износу од 5 350 000
динара.
Коришћење наведених средстава биће
засновано на принципу финансирања програмских
задатака из реалних извора и у динамици која
обезбеђује реализацију расхода по утврђеним
приоритетима до нивоа реализованих прихода.
Уколико се приходи не остварују у
планираном
износу,
планиране
активности
реализоваће се према степену приоритета које
одреди Комисија за безбедност саобраћаја на

путевима општине Шид (у даљем тексту:
Комисија).
3.
У складу са чланом 18. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, средства за
реализацију овог програма биће усмерена за
унапређење безбедности саобраћаја на путевима и
то за следеће намене:
Бр.

1.

2.

Назив
Израда Плана техничког
регулисања саобраћаја у
насељу Шид
Поправљање саобраћајне
инфраструктуре јединице
локалне самоуправе
Укупно

Износ (дин.)
са ПДВ
1 764 000

3 586 000
5 350 000

Реализацију тачке 1. горње табеле
извршиће Општинска управа општине Шид, а
тачке 2. Јавно предузеће за стамбене услуге и
грађевинско земљиште општине Шид.
4.
Комисија ће Општинском већу општине
Шид доставити Годишњи извештај о реализацији
овог Програма најкасније до 31. јануара текуће за
предходну годину.
5.
Стручне и административно техничке
послове у вези са реализацијом Програма обавља
Одељење за финансије Општинске управе општине
Шид.
Набавка добара, услуга и радова вршиће се
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
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6.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:34-2/III-14
Дана,29.07.2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић

На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07),
члана 59. Статута општине Шид (“Службени лист
општина Срема” број 20/08, 19/10-исправка, 5/12 и
„Сл. лист општине Шид“ број 3/13), а у вези члана
8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Сл. гласник РС“ број 41/09, 53/10,
101/11 и 32/2013) Општинско веће општине Шид
на седници одржаној дана 29.07.2014.године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ
ШИД
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одређује
приоритете
коришћења
средстава по Програму за унапређење безбедности
саобраћаја на територији општине Шид;
- доставља Општинском већу годишњи
извештај о реализацији Програма коришћења
средстава за унапређење безбедности саобраћаја
најкасније до 31. јануара текуће за претходну
годину.
IV
Стручне
и
административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће Одељење за
скупштинске и правно стручне послове Општинске
управе општине Шид.
V
Ово Решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном листу
општине Шид“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:02-8/III-14
Дана: 29.07.2014.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Никола Васић

I
ОСНИВА СЕ Комисија за безбедност
саобраћаја на путевимa општине Шид као тело за
координацију усклађивања безбедности саобраћајa
на путевима који су у делокругу општине Шид.
II
У Комисију се именују:
1. Лазар Димитријевић, за председника;
2.
Драгица
Милић,
за
заменика
председника ;
3. Радивој Дабић, за члана;
4. Игор Михајловић, за члана;
5. Душко Ранисављевић, за члана.
III
Задаци Комисије су:
- да прати безбедност саобраћаја на
путевима коју су у надлежности општине Шид и на
основу тога покреће иницијативе за предузимање
одговарајућих мера и активности у циљу
унапређења безбедности саобраћаја на путевима и
исте предлаже Општинском већу;
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На основу члана 29. став 3. и 5.
Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл.гласник РС", бр.72/09), члана 3.
став.3 Уредбе о критеријумима за доношење акта о
мрежи предшколских установа и акта о мрежи
основних школа
("Сл.гласник РС", бр.80/10),
члана. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл. Гланик РС“ бр. 129/07) и члана
40. став 1. тачка 7. Статута Општине Шид
("Сл.лист општина Срема", бр.20/08 и 19/10исправка), Скупштина општине Шид, на седници
одржаној дана 2.12.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
O МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број,
просторни распоред и структура основних школа
на територији Општине Шид, (у даљем тексту:
мрежа основних школа).
Члан 2.
Мрежу основних школа чине:
1.Основна школа "Бранко Радичевић" ,
са седиштем у насељеном месту Шид (разредност
I-VIII) и издвојеним одељењима у Кукујевцима
(разредност I-VIII), Бачинцима (разредност I-VIII)
и Гибарцу (разредност I- IV).
2. Основна школа "Сремски фронт" са
седиштем у насељеном месту Шид (разредност IVIII), Шид и издвојеним оделењима у Беркасову,
Бикић Долу, Соту и Моловину (разредност I- IV).
3.Основна школа "Филип Вишњић" , са
седиштем у насељеном месту Моровић
и
издвојеним одељењима у Вишњићеву и Јамени
(разредност I-VIII).
4.Основна школа "Сава Шумановић" са
седиштем у насељеном месту Ердевик (разредност
I-VIII) и издвојеним одељењима у Бингули и Љуби
(разредност I- IV).
5.Основна школа "Вук Караџић", са
седиштем у насељеном месту Адашевци
(разредност I-VIII), и издвојеним одељењима у
Вашици,
(разредност
I-VIII)
Илинцима
(разредност I-IV) и Батровцима (разредност I-IV).
6.Основна школа "Јован ЈовановићЗмај" са седиштем у насељеном месту Шид
(разредност I-VIII).
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7.Основна музичка школа "Филип
Вишњић" са седиштем у насељеном месту Шид.
Члан 3.
Основне школе из члана 2. ове одлуке (од 1
до 5) делатност образовања и васпитања обављају
у основном образовању и васпитању - основна
школа, у складу са Законом и подзаконским
актима.
Основна школа "Јован Јовановић-Змај" у
Шиду делатност образовања и васпитања обавља у
основном образовању и васпитању - основна
школа за образовање ученика са сметњама у
развоју.
Основна музичка школа "Филип Вишњић",
Шид делатност образовања и васпитања обавља у
основном образовању и васпитању – основа
музичка школа.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о броју и просторном распореду
основних школа у општини Шид („Службени лист
општина Срема „ бр. 2/06).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општина Срема“
а иста ће бити објављена након добијања
сагласности од Извршног већа Аутономне
Покрајине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД
Број:011-150/II-11
Дана,2.12.2011.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Жељко Костелник с.р.
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Службени лист општине Шид, излази по потреби,
Идавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове,
Карађорђева бр. 2 Шид.
Уредник Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544
www.sid.rs
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