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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

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

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ 

број: 129/07,83/14, др.закон, 101/16.-др. закон,  

47/18  и 111/21-др. закон), члана 60. став 1. тачка 2. 

Статута општине Шид (,,Сл. лист општине Шид“ 

број: 1/19), у вези члана 15.став 1. алинеја 1. 

Правилника о суфинансирању мера енергетске 

санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова путем  уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије  за сопствене 

потребе  и унапређење термотехничког система 

путемуградње калориметара, циркулационих 

пумпи,  термостатских  вентила  и делитеља на 

територији општине Шид  по јавном позиву  за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације  у домаћинствима путем 

уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије  за сопствене потребе и 

унапређење термотехничког система  путем 

уградње калориметара, циркулационих пумпи,  

термостатских  вентила  и делитеља на територији 

општине Шид („Сл.лист општине Шид“ бр: 24/22), 

Општинско веће општине Шид, на  седници  

одржаној дана 15. 08. 2022. године   је  донело  

следећи  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 1.ПРОДУЖАВА СЕ РОК  ЗА ПРИЈАВУ 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  на Јавни позив за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације  у домаћинствима путем 

уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије  за сопствене потребе и 

унапређење термотехничког система  путем 

уградње калориметара, циркулационих пумпи , 

термостатских  вентила  и делитеља на територији 

општине Шид   за 2022. годину („Сл.лист општине 

Шид“ број :24/22) ЗА  7 (СЕДАМ) ДАНА И ТО  

ОД : 

16.08. 2022. ГОДИНЕ ДО 22.08.2022. ГОДИНЕ. 

 

2.Овај Закључак ступа на снагу  даном доношења a 

oбјавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и 

на званичном сајту општине Шид. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:016- 73/III-22 

Дана:15.08.2022.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Семеновић 
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Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

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

Карађорђева бр. 2 Шид. 

Уредник Бојана Мравик, начелница Општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544 

www.sid.rs 


