
ОРГАНИ УСТАНОВЕ

Органи  Установе  за  физичку  културу  и  спортску  рекреацију  „ПАРТИЗАН“  Шид  су:
1.Директор
2. Управни одбор
3. Надзорни одбор

ДИРЕКТОР

Директор  представља  и  заступа  Установу  за  физичку  културу  и  спортску  рекреацију
''Партизан''Шид,организује и руководи радом исте.
Директора Установе за физичку културу и спортску рекреацију ''Партизан''Шид именује и
разрешава Скупштина општине Шид, на предлог Управног одбора,именовање се врши у
складу са прописима који се односе на запослене из области јавних служби.
Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4 године и може
бити поново именован.
Никола Тарајић, дипломирани економиста  из Шида.
Рођен 1984.године у Сремској Митровици.
Контакт телефон : +381 66 88 55 900
Е-пошта : ustanovapartizan@mts.rs
Запослен у Oпштини Шид од 2011.године на следећем пословима: сарадник за пословепштини Шид од 2011.године на следећем пословима: сарадник за послове
привреде и развоја, стручни сарадник за послове привреде и развоја и шеф канцеларије за
младе,  в.д. Установе за физичку културу и спортску рекреацију ''Партизан''Шид.
На основу Решења Скупштине  општине  Шид број  :  011-176/II-19 од 26.08.2019.годинеII-19  од  26.08.2019.године
именованн на  место  директора  Установе  за  физичку  културу  и  спортску  рекреацију
''Партизан''Шид, на период од 4 године.

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је орган управљања и има 5 чланова , које именује и разрешава оснивач.
Приликом именовања чланова Управног одбора оснивач именује  председника Управног
одбора, мандат чланова је на период од 4 године, а чланови могу бити поново именовани.
Решењем Скупштине општине Шид број: 011-211/II-19 од 26.08.2019.годинеII-20 од 16.10.2020.године  и Решењем 
о измени  решења о именовању чланова Управног одбора број: 011-105/II-19 од 26.08.2019.годинеII-21 од  26.03.2021.
године:
именовани су следећи чланови Управног одбора Установе за физичку културу и спортску
рекреацију ''Партизан''Шид:
Из реда локалне самоуправе:
1.Биљана  Аничић, трговац  из  Јамене,  за председника
2.Борис  Корда,  аутомеханичар из Илинаца,  за члана
3. Миливој  Петровић, економски  техничар – пензионер из  Шида, за члана



Из реда запослених у установи:
4. Верица  Симић, наставник  физичког  васпитања  из  Шида.  за члана
5. Наташа  Шперац,  текстилни  кројач  из  Шида,  за  члана

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор именује и разрешава оснивач,има 3 члана ,приликом именовања чланова 
Надзорног одбора оснивач именује председника Надзорног одбора,мандат чланова је на 
период од 4 године.
Решењем Скупштине општине Шид број : 011-225/II-19 од 26.08.2019.годинеII-20 од 16.10.2020.године именовани су
следећи чланови Надзорног одбора Установе за физичку културу и спортску рекреацију
''Партизан''Шид:

Из реда локалне самоуправе:
1. Дејан  Ћосић, дипломирани  тренер  фудбала  из  Шида,  за  председника
2. Драган  Радовановић, економски  техничар  из Вишњићева,  за члана

Из реда запослених у установи:
3. Данијел  Кошуљандић, професор  физичког  васпитања, за члана

Подаци о утврђеним коефицијентима за свако радно место су    садржани у 
Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у 
јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 44/2001, 15/2002-др.уредба, 30/2002, 
32/2002-испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 
120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 
58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 
7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 
79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2021, 124/2012, 
8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017-др.закон, 85/2018-др.закон, 86/2019-
др.закон, 157/2020-др.закон, 19/2021 и 48/2021)


