Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

понедељак 03. децембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ШИД
Шид
03. децембар 2018. година

Година VI

Број 17/2018
На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласника РС“, број 21/16),
Општинско веће општине Шид , на седници
одржаној 03.12.2018. годинедонело је
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
I
MЕЊА СЕ Решење о образовању Жалбене
комисије („Сл.лист општине Шид“ број:
10/15, и 10/18) у глави VII, тако да уместо :“Бојана
Мравик дипломирани правник из Шида“ треба да
стоји: „Наташа Нонковић,дипломирани правник из
Шида“.
II
Именована се именује
мандата Комисије

и 113/2017), члана 4.став.5 Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“ број: 21/2016 и
113/2017), члана 1 став 1. тачка 2. Закона о платама
у државним органима и јавним службама
(,,Сл.гласник РС“,број:34/2001, 62/2006 - др. закон,
63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони,
92/2011, 99/2011 – др.закон, 10/2013, 55/2013,
99/2014 и 21/2016 - др. Закон ) и члана 5 . до 10.
Одлуке о платама,накнадама и осталим примањима
функционера општине Шид, одборника Скупштине
општине Шид и чланова радних тела Скупштине
општине
Шид
(,,Сл.
лист
општине
Шид“,број:9/2015-пречишћен
текст,
6/2015,
16/2015, 13/2016 и 13/2018),Општинско веће
општине Шид на седници одржаној дана
03.12.2018 .године, доноси:
РЕШЕЊЕ

на период до истека

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и
интернет презентацији општине Шид.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:117-3/III-18

Датум:03.12.2018. године
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић

На основу одредбе члана 16. став 1. тачка 1. Закона
о раду („Сл.гласник РС“ број: 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС РС

1. Ромку Папуги, постављеном за заменика
начелника Општинске управе општине Шид,
утврђује се остваривање права по основу рада за
време обављања функције заменика начелника
Општинске управе општине Шид почев од
04.12.2018. године.
2. Постављеном лицу из тачке 1. овог решења,
одређује се плата на основу основице за обрачун
плата, коју утврђује Влада Републике Србије,
коефицијента који се множи основицом и који за
заменика начелника Општинске управе општине
Шид износи 28,25 додатка на плату и обавеза које
постављено лице плаћа на основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање из
плате, у складу са законом.
Плата именованог се увећава за 0,4% за сваку пуну
годину рада оствареног у радном односу у
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државном
органу,
органу
аутономне
покрајине,односно органу локалне самоуправе.
Образложење
Одредбом члана 16. став 1.тачка 1. Закона о раду,
прописано је да је: Послодавац дужан да:
запосленом за обављени рад исплати зараду, у
складу са законом, општим актом и уговором о
раду.
Надаље одредбом члана 4.став 5.Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, прописано је да за
службенике
на
положају
у
аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
права и дужности у име послодавца врши орган
аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе надлежан за постављење службеника
на положај.
Решењем Општинског већа општине Шид број: од
03.12.2018.године Ромко Папуга, дипломирани
правник из Шида је постављен за заменика
начелника Општинске управе општине Шид, те се
горе именованом утврђује остваривање права по
основу рада за време обављања функције заменика
начелника.
Такође у тачки 2. диспозитива решења утврђена је
и плата постављеног лица у складу са одредбама
члана 5-10 Одлуке о платама, накнадама и осталим
примањима
функционера
општине
Шид,
одборника Скупштине општине Шид и чланова
радних тела Скупштине општине Шид.
На основу свега наведеног, донето је решење као у
диспозитиву.
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: 121-2/III-18

Датум:3.12.2018.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић
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На основу одредбе члана 46. став 1.тачка 7. и 56.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“ број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и
47/18), члана 49.став 2 , члана 51.став 1. тачка 1. и
члана 56.став 2 Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“ број: 21/16 и 113/17),
члана 59. став 1. тачка 7. и члана 72.став 5. Статута
Општине Шид („Сл. лист општине Шид“ број:
18/15-пречишћен текст) и члана 30. став 5. Одлуке
о Општинској управи општине Шид(„Сл. лист
општине
Шид“
број:7/17)
и
члана
43.ста1.Пословника Општинског већа (,,Сл.лист
општина Срема“,број:33/08 и 29/11),Општинско
веће општине Шид на седници одржаној дана
03.12.2018. године, доноси:
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
И ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШИД
1. РАЗРЕШАВА СЕ Ромко Папуга, дипломирани
правник из Шида, са радног места вршиоца
дужности заменика начелника Општинске управе
пштине Шид са 03.12.2018.године због окончања
јавног конкурса за попуњавање положаја заменика
начелника Општинске управе.
2.Именовани службеник СЕ ПОСТАВЉА на
радно место заменика начелника Општинске
управе Општине Шид на период од пет година,
почев од 04.12.2018.године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ,, Службеном листу општине Шид“.
Образложење
Правни основ за доношење решења о постављењу
Заменика начелника Општинске управе, је члан 46.
став 1.тачка 7. и 56.став 3. Закона о локалној
самоуправи , члан 49.став 2 . Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе , члан 59. став 1. тачка 7. и члан 72.
став 5. Статута Општине Шид и члан 30.став
5.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.
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Чланом 56. у ставу 3.истог Закона је прописано да
се заменик начелника Општинске управе се
поставља на исти начин и под истим условима као
начелник .
Чланом 49. став2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе одређено је да Општинско веће
поставља и разрешава начелника 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 правни
факултет, положен испит за рад у органима
државне управе и најмање пет година радног
искуства у струци, док је у члану 5. прописано да
се заменик начелника Општинске управе поставља
на исти начин и под истим условима као начелник.
Општинско веће општине Шид је својом одлуком
број 111-21/III-18 од 5.11.2018.године, у складу са
поменутим законским одредбама као и одредбама
Статута, расписало Јавни конкурс за постављење
заменика начелника Општинске управе општине
Шид, а исти је објављен 07.11.2018.године.
После истека рока за подношење пријава на
конкурс, Комисија за избор кандидата за заменика
начелника Општинске управе је констатовала да
се на наведени пријавио следећи кандидат:
1.Ромко Папуга из Шида
Комисија је размотрила пријаву и приложену
документацију, те констатовала да
кандидат
испуњава услове прописане Јавним конкурсом .
Поменута Комисија је предложила Општинском
већу општине Шид , да донесе Решење о
постављењу Ромка Папуге за заменика начелника
Општинске управе општине Шид с обзиром на
максималну просечну оцену у изборном поступку
као и чињенице да се на Јавни конкурс пријавио
само један кандидат .
Општинско веће општине Шид је на седници
одржаној дана 03.12.2018.године разматрало
пристиглу пријаву на Јавни конкурс о постављењу
заменика начелника Општинске управе и оценило
да кандидат испуњава услове за постављење на
место заменика начелника Општинске управе.
С обзиром да је Комисија за избор кандидата
предложила Ромка Папугу, имајући у виду
просечну
оцену
на
провери
стручне
оспособљености, знања и вештина комуникације,
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Општинско веће општине Шид је оценило предлог
Комисије оправданим, те одлучило да се за
заменика начелника Општинске управе општине
Шид, постави Ромко Папуга.
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: 02-151/III-18

Датум:3.12.2018.
Шид
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Вуковић
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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
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