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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 22. Уредбе о садржини, начину 

припреме и оцене, као и праћењу спровођења  и 

извештавању о реализацији капиталних пројеката 

(„Службено гласник Рс“ број:63/2017), члана 46. став1 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник РС“ број 129/07) и члана 59. став 1. тачка 2. 

Статута општине Шид (,,Службени лист општинe Шид”, 

број: 18/15-пречишћени текст), Општинско веће  

општине Шид, на седници одржаној дана 20.04.2018. 

године донело је  

 

РЕШЕЊЕ 

 О OБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

I 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ oпштине Шид образује  Комисију  

за капиталне инвестиције (у даљем тексту :Комисија). 

 

Комисија из тачке 1. овог Решења СЕ ИМЕНУЈЕ у 

следећем саставу: 

1.ПРЕДРАГ ВУКОВИЋ, Председник општине, за 

председника ; 

2.ЂОРЂЕ ТОМИЋ, , члан Општинског већа, за  

заменика председника ; 

3.ДРАГАН ГУТИЋ, члан Општинског већа, за члана; 

4.ДЕЈАН КОЈИЋ, члан Општинског већа, за члана; 

5.РОМКО ПАПУГА, Начелник Општинске управе , за 

члана. 

 

II 

Задатак Комисије из тачке 1. овог Решења је да након 

достављања  предлога од стране овлашћених предлагача  

Одељењу за финансије  за укључивање у план јавних 

инвестиција, врши рангирање капиталних пројеката  

према приоритетним циљевима садржаним у  важећим 

планским документима по секторима капиталних 

пројеката средње и велике вредности, а који могу бити 

предложени за финансирање у поступку припреме  и 

доношења буџета  за буџетску и наредне  две фискалне  

године. 

При рангирању  капиталних пројеката  средње и  велике 

вредности  првенствено се полази oд: 

- стратешке релевантности предложеног пројекта 

за националне, односно  регионалне  и локалне  развојне 

приоритете; 

- финансијске одрживости, 

- потенцијалних ефеката пројекта за националне, 

односно регионалне и локалне развојне приоритете, 

- потенцијалних ефеката пројекта на социјални, 

економски, регионални и еколошки одрживи развој, 

- степена реализације  пројеката  у одређеној 

области  у претходним годинама , 

- других релевантних критеријума. 

Изузетно од става 2. овог члана , капитални пројекти 

чија је реализација у току имају приоритет  приликом 

укључивања у приоритетну област финансирања , 

односно план јавних инвестиција локалне власти. 

 

III 

Комисија се именује на мандатни период  од четири 

године. 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у ,,Службеном листу општинe Шид“. 

 

Број: 06-50/III-18 

Дана: 20.04.2018. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Предраг Вуковић 

 

 

На основу члана 240. 246. и  24.7. Закона о раду 

Републике Србије („Службени гласник РС“ број.24/05, 

61/2005, 54/09, 32713 и 75/14), члана 122. Посебног -

територијалног колективног уговора  за јавна предузећа  

у комунално- стамбеној делатности Општине Шид, 

Општинско веће општине Шид које заступа председник 

Општинског већа Предраг Вуковић и Синдикат 

запослених у комунално- стамбеној делатности  кога 

заступа  председник Драган Живановић закључују  дана 

26.04. 2018 године    следећи: 

Година VI                                                                                                                                                                   Шид 
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АНЕКС II 

ПОСЕБНОГ -ТЕРИТОРИЈАЛНОГ 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА 

ПРЕДУЗЕЋА  У КОМУНАЛНО- СТАМБЕНОЈ 

ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ШИД  

Члан 1. 

Члан 60. мења се и гласи: 

„Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати 

солидарну помоћ под условом да за то има обезбеђена  

финансијска  средства и то у следећим случајевима: 

 

1.дуже и теже болести  запосленог или чланова његове 

уже породице ( брачни друг и деца) 

2.здравствене рехабилитације  или наступа теже 

инвалидности  запосленог  или члана  његове уже 

породице 

3.ублажавања последица елементарних и других 

непогода 

4.обављање хируршких интервенција  на запосленом 

5.дуже хоспитализације запосленог 

6.у другим случајевима утврђеним општиим актом. 

 

Висину солидарне помоћи у случајевима  тачка 1), 2),3), 

4), 5) одређује директор. 

 

Члан 2. 

Мења се члан 60а. Који гласи: 

„Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати 

солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног 

материјалног положаја, под условом да за тоо има 

обезбеђена  финансијска средства. 

Висина солидарне помоћи из претходног става овог 

члана  по запосленом на годишњем нивоу износи 

41.800,00 динара без пореза  и доприноса“. 

 

Члан 3. 

У осталим деловима  одредбе Посебног -територијалног 

колективног уговора  за јавна предузећа  у комунално- 

стамбеној делатности Општине Шид остају 

непромењене. 

 

Члан 4. 

Овај Анекс ступа на снагу и примењује се осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине Шид“. 

Број:023-11/III-18 

Датум:26.04. 2018. године 

Шид 

 

ЗА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Предраг Вуковић 

ЗА СИНДИКАТ 

Драган Живановић 
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САДРЖАЈ 

Број     Назив                                                                                                                                                        Страна  

акта                                                                                                                                                                        акта 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Решења: 

2. Решење о oбразовању комисије за капиталне инвестиције ................................................................................................ 1 
Уговори: 

4. Анекс II посебног -територијалног колективног уговора за јавна предузећа  у комунално- стамбеној делатности 

општине Шид ................................................................................................................................................................................... 2 
 



 

 

Број 6                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                  четвртак 26. април  2018. 

 

4 

 

 



 

 

Број 6                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                  четвртак 26. април  2018. 

 

5 

 

 

 

Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

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

Карађорђева бр. 2 Шид. 

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

www.sid.rs 


