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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015) и Одлуке о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП 
Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015), 
Скупштина општине Ириг, на седници одржаној 11.02.2016.године, доноси  

 
Одлуку 

о максималном броју запослених на неодређено време  
у систему локалне самоуправе општине Ириг за 2015. годину 

 
Члан 1. 

Систем локалне самоуправе општине Ириг чине органи локалне самоуправе, јавне 
службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна 
друштва и друге организације које у систему имају обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из 
буџета локалне самоуправе. 

Члан 2. 
Овом одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у 

систему локалне самоуправе општине Ириг, утврђује се максималан број запослених на 
неодређено време за 2015. годину, по организационим облицима на следећи начин:  
 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК број запослених 

  1.  Органи општине Ириг Укупно:47

1.1. Општинска управа општине Ириг 46 

1.2. Општинско правобранилаштво општине Ириг 1 

  2.  Јавне службе и установе Укупно: 38

2.1. Центар за социјални рад „Ириг“ 4 

2.2. Дечија установа „Дечија радост“ Ириг 27 

2.3. Туристичка организација општине Ириг 2 

2.4. Српска читаоница Ириг 4 

2.5. Агенција за рурални развој општине Ириг 1 

  3.  Јавна предузећа  Укупно:22

3.1. Јавно предузеће „Комуналац“ Ириг 22 

  4.   Месне заједнице Укупно: 3

4.1. Месна заједница Ириг 2 

4.2. Месна заједница Ривица 1 

  УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ: 110
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Члан 3. 
Организациони облик чији je број запослених на неодређено време већи од 

максималног броја запослених утврђеног у члану 2 ове Одлуке, дужан је да смањи, 
односно спроведе рационализацију броја запослених најмање до утврђеног максималног 
броја запослених за свој организациони облик, у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. 

Члан 4. 
У оквиру максималног броја запослених одређеног у члану 2. Ове Одлуке, сваки 

организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време 
за који има обезбеђену масу средстава за плате.  

 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општина Срема“. 
 
 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ 
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