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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана 47. став 5. члана 58.  и 185. став 3. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' 

број: 21/16 и 113/17,95/18 и 113/17 -др.закон),  

члана 5 Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места 

службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 

број: 88/16,113/17 -др. закон и 95/18-др.закон),  као 

и члана 18.  став 2. Одлуке о Општинској управи 

општине Шид  („Сл лист општине Шид“ број: 

7/17,26/19),  Општинске веће општине Шид,  на 

предлог начелника Општинске управе општине 

Шид, дана 24.09.2020. године, усвојило је 

обједињен   

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И  

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА ОПШТИНЕ ШИД 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и ситематизацији 

радних места у Општинској управи, Општинском 

правобранилаштву и стручним службама општине 

Шид  („Сл. лист општине Шид“ број: 14/20), (у 

даљем тексту: Правилник), мења се члан 4. у  

табеларном делу - функционери - постављена  лица 

тако да  се број радних места “ 4 “ замењује  са “3“. 

 

Члан 2. 

У члану 20. Правилника, код радног места број „52. 

Регистратор“  врши се допуна у називу радног 

места тако да  исти  гласи:  

„52. Извршилац за планске документе-

регистратор“ 

Опису послова  предметног радног места додаје се  

на почетку описа  нова алинеја  и иста гласи: 

„ - спроводи процедуру за израду планских 

докумената предвиђену Законом о планирању и 

изградњи ( припрема, разматрање, доношење и 

објављивање одлуке о изради планског документа, 

уступање израде планског документа, рани јавни 

увид, објављивање планског документа, уношење 

планског документа у централни регистар и 

друго)“ 

У истом члану  20. Правилника, код радног места 

број “60. Руководилац“ у Одељењу за 

инспекцијске послове    мењају се  услови  радног 

места тако што се речи „5 година радног искуства 

са прописаном стручном спремом“, замењају 

речима: 

„ најмање 5 година радног искуства на пословима 

инспекцијског надзора, односно у области која је 

под надзором те инспекције .“ 

 

У наведеном члану 20. Правилника назив радног 

места под редним бројем 70 мења се и гласи 

 

„70.Помоћник председника општине за 

социјалну политику и  месне заједнице“ 

 

У делу описа послова наведеног радног места иза 

алинеје 8 додају се нове алинеје 9 до 14 које гласе: 

„- предлаже пројекте везане за развој Месних 

заједница  на територији Општине;  

- даје мишљење у вези са питањима која су од 

значаја за Месне заједнице Општине; 

- покреће иницијативе за решавање питања из 

надлежжности Месних заједница; 

- сарађује са свим органима и институцијама које 

располажу подацима неопходним за обављање 

послова из његове надлежности; 

- размењује искуства са другим градовима и 

општинама у вези послова из своје надлежности, 
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због примене добре праксе и обавља активности за 

усклађивање политике везане за развој Месних 

заједница са дугим општинама“ 

 

Досадашња алинеја 10 постаје алинеја 15. 

У члану 20. Правилника радно место под редним 

бројем „71.Помоћник председника општине за 

послове месних заједница“ се брише. 

 

У истом члану 20. радно место „72. Возач у 

кабинету председника општине“ постаје радно 

место под бројем 71. 

 

Члан 3. 

У члану 23. Правилника радно место  „73 . 

Општински правобранилац“ постаје радно место 

број 72 . 

 

Члан 4. 

У члану 24. Правилника радно место „74. 

Буџетски инспектор“  постаје  радно место  број  

73. 

 

Члан 5. 

У члану 25. Правилника радно место „75 Интерни 

ревизор“   постаје  радно место  број  74. 

 

Члан 6. 

Распоређивање службеника у складу са одредбама 

овог Правилника извршиће се најкасније у року од 

8 дана од ступања на снагу истог. 

 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа осмог дана  од дана 

објављивања у „Сл. листу општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 110-19/III-20 

Датум: 24.09.2020. године 

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Зоран Семеновић 
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САДРЖАЈ 

 

Број     Назив                                                                                                                                                        Страна  

акта                                                                                                                                                                        акта 

ОПШТИНА ШИД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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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 


