СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 47/2019

30. август 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 42. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/2019) и
члана 44. став 1. тачка 12. Статута општине Сремски Карловци („Службени лист
општине Сремски Карловци“ број 7/2019), Скупштина општине Сремски Карловци на
32. седници одржаној дана 30.августа 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I
Дејан Манојловић, дипломирани менаџер у хотелијерству, именује се за
директора Туристичке организације општине Сремски Карловци, на основу
спроведеног јавног конкурса, на мандатни период од четири године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о именовању директора Туристичке
организације општине Сремски Карловци садржан је у члану 44. став 1. тачка 12.
Статута општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“
бр. 7/2019) који прописује надлежност Скупштине општине да именује и разрешава
управни одбор, надзорни одбор и директоре установе, организације и службе чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са Законом, и у члану 42. Закона
о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/2019) који прописује да директор
туристичке организације јединице локалне самоуправе мора да поседује стечено
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство
од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима; и активно
знање најмање једног страног језика.
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 21. седници одржаној дана 29.
августа 2018. године, донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Сремски Карловци број 020-12/2018-I/1 („Службени
лист општине Сремски Карловци“, бр. 25/2018) којом је Дејан Манојловић именован за
в. д. директора Туристичке организације општине Сремски Карловци.
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Статут Туристичке органитације општине Сремски Карловци („Сл. лист општине
Сремски Карловци“, бр. 4/2017) у члану 30. прописује да Туристичком организацијом
руководи директор. Директора именује Оснивач, на предлог Управног одбора, а након
спроведеног јавног конкурса. Директор се именује на период од 4 године и има права и
дужности директора установе. У члану 31. Статута наводи се да Јавни конкурс
расписује и спроводи Управни одбор. Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека
мандата директора. Услови за избор кандидата за директора Туристичке организације
су одређени Законом о туризму члан 39. став 4. и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и радних задатака у Туристичкој
организацији.
Управни одбор Туристичке организације општине Сремски Карловци је на 19.
седници одржаној дана 14.06.2019. године донео одлуку о расписивању конкурса за
именовање директора. Конкурс је објављен у листу Дневник, огласној табли општине
Сремски Карловци, интернет страници Туристичке организације општине Сремски
Карловци, интернет страници општине Сремски Карловци дана 29.06.2019. године.
На Конкурс се у назначеном року пријавио један кандидат и то досадашњи в. д.
директор Дејан Манојловић, дипломирани менаџер у хотелијерству. Управни одбор
констатовао је да именовани испуњава услове предвиђене конкурсом, те да је његова
пријава на конкурс је потпуна и благовремена.
Управни одбор Туристичке организације општине Сремски Карловци је на 20.
седници одржаној дана 22.07.2019. године донео Одлуку којом предлаже Скупштини
општине Сремски Карловци да донесе Решење о именовању директора Туристичке
организације општине Сремски Карловци, на мандатни период од четири године.
Разматрајући Одлуку Управног одбора Туристичке организације општине
Сремски Карловци, Општинско веће општине Сремски Карловци на 85.седници
одржаној дана 15.августа 2019. године, утврдило је предлог решења директора и
доставило Скупштини општине на доношење.
Упутство о правном средству:
Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може
поднети тужба Вишем суду у Новом Саду у року од 60 дана од дана достављања
Решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020- 28/2019-I/1
Дана: 30.августа 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Радмила Букарица с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 12. Статута општине Сремски Карловци
(''Службени лист Општине Сремски Карловци'', бр. 7/2019), Скупштина општине
Сремски Карловци на 32. седници одржаној 30.августа 2019. године донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Сремски Карловци

I
Дејану Манојловићу престаје дужност вршиоца дужности директора
Туристичке организације општине Сремски Карловци, због избора за директора на
основу спроведеног Јавног конкурса.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 020-29 /2019-I/1
Дана 30.августа 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Радмила Букарица с.р.
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На основу члана 52. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) и члана 44. став 1. тачка 11. Статута Општине
Сремски Карловци (''Службени лист Општине Сремски Карловци'', број 7/2019),
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 32. седници одржаној 30.августа
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I
ЛАЗАРУ ПАВЛОВИЋУ, престаје дужност вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци, због истека периода на који
је именован.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Општине Сремски Карловци“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-30/2019-I/1
30.августа 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица, с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-31/2019-I/1
30.августа 2019.године
Сремски Карловци
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016) и члана 44. став 1. тачка 11. Статута Општине
Сремски Карловци (''Службени лист Општине Сремски Карловци'', број 7/2019),
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 32. седници одржаној 30.августа
2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I

РАДОСЛАВ ЈАНКОВИЋ, дипломирани правник мастер, именује се за
директора Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци, на
период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и у
„Службеном листу Општине Сремски Карловци“, као и на званичној
интернет презентацији Општине Сремски Карловци sremskikarlovci.rs
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о именовању директора Јавног комуналног
предузећа „Белило“ Сремски Карловци, садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним
предузећима и члану 44. став 1. тачка 11. Статута Општине Сремски Карловци.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу
спроведеног јавног конкурса, док је чланом 44. став 1. тачка 11. Статута Општине
Сремски Карловци прописано да Скупштина општине именује и разрешава надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на њихове статуте у складу са законом и врши друга оснивачка права у
складу са законом и оснивачким актом.
На основу члана 41. став 2. Закона о јавним предузећима и члана 1. став 1.
Решења о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП
„Белило“ Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 37/19
и 44/19), Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈКП „Белило“ Сремски
Карловци спровела је Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Белило“ Сремски
Карловци, број: 112-8/2019-I/1 од 15. јула 2019. године, који је објављен у „Службеном
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гласнику Републике Србије“, број 51/2019 од 19. јула 2019. године, дневном листу
„Дневник“ од 23. јула 2019. године, „Службеном листу општине Сремски Карловци“,
број 44/2019 од 15. јула 2019. године и на интернет страници Општине Сремски
Карловци sremskikarlovci.rs.
Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци („Службени лист Општине
Сремски Карловци“, бр. 20/2018) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Белило“
Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 37/2016 и
25/2018), утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које јсе захтева
високо образовање из тачке 2. Услова за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани
са пословима Јавног предузећа,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му није одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара,
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по истеку рока за
подношење пријама, констатовала да је на Јавном конкурсу за избор директора ЈКП
„Белило“ Сремски Карловци, благовремено поднета једна потпуна и разумљива
пријава.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на II седници одржаној 20.
августа 2019. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним
предузећима, саставила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци.
На списак кандидата уврштен је:
1. Радослав Јанковић, дипломирани правник мастер, пријава бр. 020-24/2019I/1-5 од 13. августа 2019. године.
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Комисија за спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Белило“ Сремски Карловци, примењујући Мерила за именовање директора
јавног предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2016), спровела је изборни
поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве и поднете
документације, и усменог разговора са кандидатом.
У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног
предузећа, Комисија је на II седници одржаној 20. августа 2019. године, по основу
оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем
просечне осеце према прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резултат
кандидата са Списка кандидата.
Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила
Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Белило“
Сремски Карловци, број 020-24/2019-I/1-7 од 20. августа 2019. године, нa коју је
уврстила кандидата, који је испунио услове прописане Јавним конкурсом и у складу са
чланом 40. став 3. Закона испунио прописана мерила за избор директора Јавног
конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски
Карловци то:
-

Радослав Јанковић
Дипломирани правник мастер

просечна оцена 1,83

На основу достављене Ранг листе кандидата директора Јавног комуналног
предузећа „Белило“ Сремски Карловци, број број 020-24/2019-I/1-7 од 20. августа 2019.
године и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци, број 020-24/2019-I/1-8 од 20.
августа 2019. године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног
предузећа „Белило“ Сремски Карловци, на период од четири године, именује Радослав
Јанковић, дипломирани правник мастер, као најбоље рангирани кандидат, који ће
компетентно обављати дужност директора Јавног комуналног предузећа „Белило“
Сремски Карловци.
Ово решење је коначно.
Решење доставити:
-

Радославу Јанковићу, из Новог Сада, Кисачка 52

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица, с.р.
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