Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 05. новембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ШИД
Година VI

Број 14/2018
На основу члана 49. став 2. и члана 95. став 2.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“
број : 21/16 и 113/17) члана 56. став 1-3.. Закона о
локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ број:
129/07 , 83/14-др Закон , 101/16- др.Закон и 47/18 )
члана 1. и 11. до 27. Уредбе о спровођењу интерног
јавног конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе ( „Сл.гласник РС“ број: 95/16 ) и члана
72. став 3- 5. Статута општине Шид ( „Сл.лист
општине Шид“ број : 18/15 -пречишћен текст )
Општинско веће општине Шид на својој седници
одржаној дана 5.11.2018. године доноси :
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД
1. Образује се Конкурсна комисија за избор
заменика начелника Општинске управе општине
Шид ( у даљем тексту Конкурсна комисија у
следећем саставу :
1 Дејан Којић,члан Општинског већа.
2. Снежана Бунић,руководилац Одељења за
друштвене делатности
3. Сања Анђелић , Извршилац за управљање
људским ресурсима
Чланови Конкурсне комисије бирају већином
гласова председника исте.
2. Конкурсна комисија доноси одлуке већином
гласова , при чему глас председника Комисије има
исту снагу као и члана Конкурсне комисије.
Конкурсна комисија води записник о свом раду ,
који потписује председник Конкурсне комисије.

Шид
05. новембар 2018. година
Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају
податке до којих су дошли током спровођења
поступка .
3. Конкурсна комисија спроводи изборни поступак
за избор заменика начелника Општинске управе
општине Шид.
4. Задатак Конкурсне комисије је да :
 утврди мерила и критеријуме за избор
заменика начелника Општинске управе
општине Шид
 у изборном поступку проверава познавање
области из делокруга рада Општинске
управе општине Шид, познавање прописа
којима се регулише рад Општинске управе
,стручна оспособљеност за рад на положају
и вештину комуникације-увидом у податке
из пријаве и усмено путем разговора
 по истеку рока за подношење пријаве за
јавни конкурс ,прегледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и састави списак
кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак,који потписују сви
чланови Комисије
 спроведе изборни поступак само међу оним
кандидатима који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу за
избор заменика начленика Општинске
управе општине Шид
 по окончаном изборном поступку састави
листу од највише три кандидата који су се
најбољим резултатом испунили мерила
прописана за избор и исту достави
Општинском већу општине Шид са
записником о предузетим радњама у току
изборног поступка који садржи све податке
о резтултатима која су кандидати постигли
у изборном поступку
1

Број 14


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД
уколико Конкурсна комисија утврди да
није било пријава на јавном конкурсу или
да ни један кандидат није испунио услове
јавног конкурса , односно није доставиоп
све потребне доказе или су пријаве
неблаговремене , непотпуне и неразуљиве ,
председник Конкурсне комисије о томе
саставља извештај и доставља га
Општинском већу општине Шид

5. Стручне и административне техничке послове за
потребе Конкурсне комисије обавља члан
Комисије -извршилав за управљањер људским
ресурсима.
6. Решење ступа на снагу даном доношења ,а
објавиће се на интернет презентацији општине
Шид и на Огласној табли органа општине Шид.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-146/III-18

Дана: 5.11.2018.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић

На основу одредбе члана 46. став 1.тачка 7.Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број:
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18),
члана 51.став1. тачка 1. и члан 56. став 2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласникРС“
број: 21/16 и 113/17), члана 59. став 1. тачка 7.
Статута Општине Шид („Сл. лист општине Шид“
број: 18/15-пречишћен текст) и члана 30. став
1.Одлуке о Општинској управи општине Шид(„Сл.
лист општине Шид“ број: 7/17) ,Општинско веће
општине Шид на седници одржаној дана
5.11.2018.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 05. новембар 2018.

општине Шид са 4.11.2018.године због истека
мандата на који је именовани постављен.
2. Именовани службеник се поставља на радно
место вршиоца дужности Начелника Општинске
управе општине Шид на период од 5.11.13.11.2018.
3. Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном листу општине Шид
Образложење
Одредбом члана 46. став 1.тачка 7. Закона о
локалној самоуправи,
прописано
је да:
,,Општинско веће ,поставља и разрешава
начелника општинске управе “.
Решењем Општинског већа општине Шид о
престанку рада на положају начелника Општинске
управе општине Шид број: 02-147/III- 18
од
5.11.2018. године, Папуга Ромку је престао рад на
положају Начелника Општинске управе општине
Шид закључно са даном истека мандата на који је
именовани постављен.
Пошто је нови начелник Општинске управе
општине Шид Бојана Мравик, дипломирани
правник из Шида, постављена по Јавном конкурсу
на овај положај од 14.11. 2018.године, а службеник
Општинске управе општине Шид Ромко Папуга
дипломирани правник из Шида, испуњава услове
за постављење за вршиоца дужности Начелника
Општинске управе општине Шид на период до
13.11.2018. у складу са чл.56.ст.2. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, одлучено је као у
диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против истог се може
покренути спор тужбом код Управног суда у
Београду,у року од 30 дана од дана достављања
решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:02-147/III-18

1. РАЗРЕШАВА СЕ Ромко Папуга, дипломирани
правник, дужности Начелника Општинске управе

Датум: 05.11.2018.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић
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На основу одредбе члана 46. став 1.тачка 7. и
56.став2
.Закона
о
локалној
самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број: 129/07, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 49.став 2 .
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласникРС“
број: 21/2016 и 113/2017), члана 59. став 1. тачка
7. и члана 72.став 1. Статута Општине Шид („Сл.
Лист општине Шид“ број: 18/2015), члана 30. став
1. Одлуке о Општинској управи општине Шид
(„Сл. Лист општине Шид“ број: 7/2017) и члана
43.став 1.Пословника Општинског већа (,,Сл.лист
општина
Срема“,број:33/2008
и
29/2011),Општинско веће општине Шид на
седници одржаној дана 5.11.2018.године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД

1.
ПОСТАВЉА
СЕ
Бојана
Мравик,
дипломирани правник из Шида, за начелника
Општинске
управе Општине Шид, на период од пет година,
почев од 14.11.2018. године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ,, Службеном листу општине Шид“.
Образложење
Правни основ за доношење решења о постављењу
Начелника Општинске управе, је члан 46. став
1.тачка 7. и 56.став2 Закона о локалној самоуправи
и члан 49.став 2 . Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе , члан 59. став 1. тачка 7. и члан 72.
став 1. Статута Општине Шид и члана 30. став 1.
Одлуке о Општинској управи општине Шид .
Чланом 46. у ставу 1.тачки 7.Закона о локалној
самоуправи и чланом 59. у ставу 1. тачки 7.Статута
општине Шид је прописано да Општинско веће
поставља и разрешава начелника општинске
управе.
Чланом 56. у ставу 1.истог закона је прописано да
начелника општинске управе поставља општинско
веће на основу јавног огласа на пет година.
Чланом 49.став 2 . Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе одређено је да Општинско веће

понедељак 05. новембар 2018.

поставља и разрешава начелника управе и
заменика начелника управе.
Чланом 72. у ставу 1. Статута општине Шид,
прописано је да Општинском управом руководи
начелник, у ставу 2. истог члана Статута је
прописано да за начелника општинске управе може
бити постављено лице које има завршен пправни
факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање пет година радног
искуства у струци, док је у члану 3. прописано да
начелника општинске управе поставља Општинско
веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Такође чланом 30. став 1. Одлуке о Општинској
управи општине Шид одређено је да нечлника
Општинске управе поставља и разрешава
Општинско веће.
С обзиром да досадашњем начелнику општинске
управе општине Шид , Ромку Папуга, истиче
мандат
04.11.2018.године,Општинско
веће
општине Шид је у складу са поменутим законским
одредбама као и одредбама Статута,расписало
јавни оглас.
Комисија за избор кандидата за начелника
Општинске управе је констатовала да су се на
оглас пријавили следећи кандидати:
1. Ромко Папуга,
2. Бојана Мравик.
Комисија је размотрила обе пријаве и приложену
документацију, те констатовала да оба кандидата
испуњавају услове прописане Огласом.
Поменута Комисија је предложила општинском
већу општине Шид , да донесе Решење о
постављењу Бојане Мравик за начелника
Општинске управе општине Шид с обзиром на
већу просечну оцену у односу на другог кандидата
Ромка Папуга.
Општинско веће општине Шид је на седници
одржаној дана 5.11.2018.године разматрало
пристигле пријаве на оглас о постављењу
начелника Општинске управе и оценило да оба
кандидата испуњавају услове за постављење на
место начелника Општинске управе.
С обзиром да је Комисија за избор кандидата
предложила Бојану Мравик, имајући у виду већу
просечну
оцену
на
провери
стручне
оспособљености, знања и вештина комуникације,
Општинско веће општине Шид је оценило предлог
Комисије оправданим, те одлучило да се за
начелника Општинске управе општине Шид,
постави Бојана Мравик.
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Имајући у виду горе наведено одлучено је као у
диспозитиву Решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово
решење је коначно и против истог се може
покренути спор тужбом код Управног суда у
Београду,у року од 30 дана од дана достављања
решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-148/III-18

Датум:5.11.2018.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић
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Службени лист ппштине Шид, излази пп пптреби,
Издавач Општинска управа ппштине Шид, Одељеое за скупштинске и правнп-стручне ппслпве,
Карађпрђева бр. 2 Шид.
Уредник Рпмкп Папуга, начелник ппштинске управе ппштине Шид, телефпн: 022/712 – 544
www.sid.rs
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