
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 59. став 2.Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.Гласник РС“ 129/07 и 83/14), члану 59. став2. Статута 

Општине Шид („Службени лист општине Шид, бр.18/15-

пречишћен текст) и члану 11. Одлуке о организацији  

Општинске управе општине  Шид   („Службени лист општина 

Срема“, бр. 25/08, 30/08,39/09,38/11 и „Сл. Лист општине Шид 

„ број 8/14), Општинско веће Општине Шид, на својој седници 

одржаној дана  25.10. 2016. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1.ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама 

Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији  

Општинске управе  Општине Шид, који је донео Начелник 

Општинске управе општине Шид  под   бројем : 110-9/IV -16  

од  25.10.2016. године   

 2. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Сл. Листу општине Шид“, а објавиће се и на 

огласној табли  Општинске управе општине Шид. 

 

ОПШТИНСКO ВЕЋЕ 

 

Бро:110-10/III-16 

Дана:25.10. 2016. 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Предраг Вуковић 

 

 

На основу одредбе члана 59. став 2. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник РС», број: 129/07 и 83/14), 

члана 75. став 2. Статута Општине Шид („Службени лист 

општине Шид“ број 18/15-пречишћен текст) и члана 11. 

Одлуке о организацији Општинске управе општине Шид, 

(„Службени лист општина Срема“, број 25/08, 30/08 39/09, 

38/11 и „Сл .ист општине Шид“ број: 8/14), а у вези члана 5. 

Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник 

РС“ број: 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 23/13),  

начелник Општинске управе општине Шид, је уз сагласност 

Општинског већа општине Шид, дана      25. октобра 2016. 

године, донео 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 

Општинске управе Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ 

број: 4/16 и 14/16), у члану 8. и делу под називом „Одељење за 

општу управу“, код радног места под редним бројем 3 

“Извршилац за административне послове-заменик матичара“ 

(колона 2)  број извршилаца (колона 4), мења се бројем „6“.  

У истом члану и делу укупан број извршилаца у Одељењу, 

мења се бројем „ 41“. 

У наведеном члану и делу под називом „Одељење за 

урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове“ 

код радног места под редним бројем 1 „Руководилац“ (колона 

2) у делу степен стручне спреме и посебни услови (колона 3), 

степен стручне спреме мења се и гласи: 

„Високо образовање стечено у образовном-научном пољу 

друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука,  

на студијама другог степена (дипломске академске студије-

мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године- дипломирани менаџер, 

дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани 

грађевински инжењер, 3 година радног искуства са 

прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару, 

положен државни стручни испит“. 

У истом члану и делу код радног места под редним бројем 3, 

„Извршилац за спровођење обједињене процедуре, комуналне 

послове и грађевину“ (колона 2)  број извршилаца (колона 4), 

мења се бројем „2“. 

У наведеном члану и делу код радног места под редним бројем 

4 „Извршилац за пријем и обраду захтева, обједињену 

процедуру, заштиту животне средине и регистратор“, (колона 

2), у делу степен стручне спреме и посебни услови (колона 3), 

брише се реч „машински“. 

У истом члану и делу радно место под редним бројем 5 

„Изврешилац за објекте инфраструктуре“ (колона 2) брише се, 

а радна места под редним бројем 6 до 8, постају радна места 

под редним бројем 5 до 7. 

У наведеном члану  и делу под под називом „Одељење за 

инспекцијске послове“, радно место под редним бројем  6 

„Инспектор за комуналне послове“ (колона 2)   брише се, а 

радно место под редним бројем 7 постаје радно место под 

редним бројем 6. 

У истом члану и делу укупан број извршилаца у Одељењу 

мења се бројем „7“. 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Сл.листу општине Шид“, а објавиће се и на 

огласној табли Општинске управе општине Шид. 

 

 

Број:110-9/IV-16 

Дана: 25. октобар 2016. 

Шид 

НАЧЕЛНИК 

Ромко Папуга дипл. Правник 
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САДРЖАЈ 
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Број 17                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД                   уторак 25. октобар 2016. 

 

3 
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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 Ромко Папуга, начелник општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544 

www.sid.rs 


