
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Ириг 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 112-93/2020-03 
Дана: 08.04. 2020. године 
Ириг  

На основу члана 29. Закона о општем управном поступку ('Службени гласник Републике 
Србије'', број 18/2016)  и члана 24. Одлуке о Општинској управи (''Службени лист општина 
Срема'', број 16/2019 и 3/2020) Начелница Општинске управе Општине Ириг,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Маринела Гргић, дипломирани економиста из Ирига, службеник, 
распоређена  на радно место послови канцеларијске контроле у организационој јединици Служба 
за локалне јавне приходе, Општинске управе општине Ириг за издавање уверења и потврда о 
измиреним обавезама по основу локалних прихода о којима се води службена евиденција у 
оквиру послова радног места на коме је распоређена. 

 
Ово решење ће се примењивати од  08.04. 2020. године. 
 
Ово решење објавити на web страници општине Ириг www.irig.rs и на огласној табли 

Општинске управе Општине Ириг. 
 

                                                О б р а з л о ж е њ е 
 
Одредбом члана 29. Став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 18/2016) прописано је да органи издају странкама, на усмени или писмени 
захтев, уверења и друге исправе ( сертификате, потврде итд) о чињеницама о којима воде 
службену евиденцију у складу са законом. 

На основу члана 39. Став 2. истог Закона овлашћено службено лице, јесте лице које је 
распоређено на радно место које чине и послови вођења поступка и одлучивања у управној ствари 
или само послови вођења поступка или предузимања појединих радњи у поступку.  

У члану 24. Одлуке о Општинској управи (''Службени лист општина Срема'', број 16/2019 и 
3/2020) прописано је да начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и 
обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, одлучује о правима, обавезама и одговорности 
запослених у Општинској управи, предлаже Општинском већу обједињени правилник о 
организацији и систематизацији радних места у органима општине. 

Овим Решењем даје се овлашћење за издавање уверења и потврда из надлежности Службе 
за локалне јавне приходе Општинске управе Општине Ириг. 
 

Доставити: 
1. Марнели Гргић, Ириг 
2. Служби за друштвене делатности,  
    општу праву и заједничке послове 
4. Архиви. 
 

                                                                                                                НАЧЕЛНИЦА, 
дипл.пр.Оливера Филиповић Протић с.р. 


