
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 11 
25. новембра 2011. године 

Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 
 
На основу члана 59. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци 
(«Сл. лист Општине Сремски Карловци», број 2/09 и 1/11), начелник Општинске 
управе доноси 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ  МЕСТА У  ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи број: 110-1/2011-III од 16. марта 2011. године у поглављу “V 
Систематизација радних места” врши се следећа измена и допуна у складу са 
важећим законским прописима и указаним потребама. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 20. Одељење за комуналне, стамбене послове и заштиту животне 
средине, тачка 3. у в) Услови за рад, „IV степен стручне спреме, средња школа 
друштвеног смера, 6 месеци радног искуства“, мења се и гласи: 

 
„ VI степен стручне спреме, 1 година радног искуства“ 

 
Члан 3. 

 
 Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Општинској управи ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у Службеном листу Општине Сремски Карловци. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци                                                   НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 110-1/2011-III                                                            Владимир Вишњић, с.р. 
Дана: 24.11.2011.године 
Сремски Карловци 
 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Општине Сремски Карловци, 11/2011 

 

2 

 

1. Општина Сремски Карловци (у даљем тексту: Општина), коју заступа 
Миленко Филиповић, председник Општине Сремски Карловци и 

2. Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад (у даљем тексту: Завод), који 
заступа др Ненад Арацки, директор, закључују 
 

У Г О В О Р 
О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА СТРУЧНОГ УТВРЂИВАЊА ВРЕМЕНА И 

УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И 
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ 
 

Тачка 1. 
 
Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза Општине 

Сремски Карловци и Завода за хитну медицинску помоћ на обављању послова 
стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и 
издавања потврде о смрти на територији Општине Сремски Карловци.  

 
Тачка 2. 

Послове стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван 
здравствнене установе и издавања потврде о смрти из тачке 1. овог уговора 
обављају доктори медицине запослени у Заводу, одређени решењем председника 
Општине Сремски Карловци. 
 

Тачка 3. 
Завод се обавезује да ће послове стручног утврђивања времена и узрока 

смрти умрлих изван здравствене установе и издавања потврде о смрти обављати у 
складу са правилима струке и законом, сваког дана, у периоду од 00,00 до 24,00 часа. 

 
Тачка 4. 

Завод се обавезује да обезбеди једну телефонску линију за пријем позива за 
стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и 
издавања потврде о смрти. 

Тачка 5. 
Доктор медицине из тачке 2. овог уговора који је позван да пружи хитну  

медицинску помоћ, не може у случају смрти лица којем је пружао хитну 
медицинску помоћ да врши и стручно утврђивање времена и узрока смрти и издаје 
потврду о смрти тог лица.  

 
Тачка 6. 

Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока 
смрти за лица умрла ван здравствене установ и издавање потврде о смрти 
обезбеђују се у буџету Општине Сремски Карловци, у износу од 2.000,00 динара по 
извршеном прегледу умрлог лица, почев од 01. децембра 2011. године. 

У случају промене износа из става 1. Ове тачке уговорне стране ће 
закључити анекс овог уговора. 
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Тачка 7. 
 
Износ утврђен у тачки 6. Овог уговора обухвата и накнаде доктора 

медицине за обављање послова стручног утврђивања времена и узрока смрти за 
лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти. 

 
Тачка 8. 

 
Средства за стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван 

здравствене установе и издавање потврде о смрти преносиће се на основу фактуре 
коју је Завод дужан да, најкасније до 10. у месецу за претходни месец, достави 
Општини Сремски Карловци са списком умрлих лица за које је преглед и стручно 
утврђивање времена и узрока смрти извршено у претходном месецу. 

Списак умрлих лица из става 1. Ове тачке мора да садржи: име умрлог лица, 
време и место утврђивања смрти и име и презиме доктора медицине који је 
извршио преглед умрлог лица. 

Фактура и списак умрлих лица из става 1. ове тачке морају бити оверени 
печатом Завода и потписом овлашћеног лица Завода, а свака страна списка умрлих 
лица мора бити парафирана од стране овлашћеног лица. 

 
Тачка 9. 

 
Уговорне стране сагласне су да евентуалне спорове који проистекну из 

примене овог уговора решавају споразумно, а у супротном надлежан је суд у 
Новом Саду. 

Тачка 10. 
 
Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка, од којих свака 

уговорна страна задржава по два примерка.  
 

Тачка 11. 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.  
 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

   Др Ненад Арацки                  Миленко Филиповић, с.р. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина      
Општина Сремски Карловци 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      
Број: 500-1/2011-I/2 
Дана: 23. Новембра 2011. 
Сремски Карловци 
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На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11), а у вези са чланом 
61. Став 1. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски 
Карловци“, број 12/08), председник Општине Сремски Карловци, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I За стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене 

установе и издавања потврде о смрти на територији Општине Сремски Карловци, 
одређују се следећи доктори медицине, запослени у Заводу за хитну медицинску 
помоћ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод): 

  
Др Ненад Арацки, др Емил Кромбхолц, др Витомир Лончаревић, др 

Смиљана Оченаш, др Ђорђо Стевановић, др Тијана Чер Стоја, др Златко Фишер, др 
Срђан Чобанов, др Александар Венгрин, др Зоран Штрбац, др Дејан Медић др 
Violetta Raffay, др Зита Белић, др Драган Ћулибрк, др Раде Миљеновић, др Сандро 
Копиловић, др Игор Глигић, др Божана Драгишић Докмановић, др Петар Буха, др 
Милош Лојовић, др Предраг Шапоња, др Милица Басарић, др Милорад Броћета, др 
Емилија Гајић, др Горан Пушић, др Мирјана Бурсаћ, др Сања Бељин, др Игор 
Тешић, др Бранка Роксандић, др Кристина Јовановић, др Сања Покрајац Ненадић, 
др Иван Лекин, др Бранислава Цветићанин, др Миодраг Мијатовић и др 
Александар Ђурачин. 

 
II Докторима медицине из тачке I овог решења припада накнада за 

обављање послова утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван здравствене 
установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Сремски Карловци. 

 
III Средства за преглед умрлих лица, укључујући и накнаде за обављање 

послова стручног утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене 
установе и издавање потврде о смрти на територији Општине Сремски Карловци 
обезбеђују се у буџету Општине Сремски Карловци, а преносиће се Заводу на 
основу уговора којим се регулишу међусобна права и обавезе на обављању ових 
послова. 

 
IV Ово решење објавиће се у „Службеном листу Општине Сремски 

Карловци“, а примењиваће се од 1. децембра 2011. године. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    П Р Е Д С Е Д Н И К 
Општина Сремски Карловци 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    Миленко Филиповић, с.р. 
Број: 50-2/2011-I/2 
Дана: 23. новембра 2011. 
Сремски Карловци 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 
 
 

1. 
Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи 

1 

   

2. 

Уговор о обављању послова стручног утврђивања 
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене 
установе и издавање потврде о смрти на 
територији Општине Сремски Карловци 

2 

   

3. 

Решење о именовању доктора медицине 
запослених у Заводу за хитну медицинску помоћ 
за стручно утврђивање времена и узрока смрти 
умрлих изван здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији Општине Сремски 
Карловци 

4 

 


