
СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 11/2021  
           26.02.2021. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

                                                                                                         

На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број: 

129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 49. став 2 и члана  97. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник 

РС'' број: 21/16, 113/17 и 95/18), члана 67. став 1. тачка 8. Статута општине Сремски 

Карловци (''Сл. лист општине Сремски Карловци'' број: 7/19), а на основу спроведеног 

Јавног конкурса за попуњавање положаја,  Општинско веће је на својој 29. седници 

одржаној дана 26. фебруара 2021. године, донело  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ – НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

Ч л а н  1. 

 

     НАТАША СВИРЧЕВ, дипломирана правница из Новог Сада, ПОСТАВЉА СЕ за 

службеника на положају – начелника Општинске управе општине Сремски Карловци, 

на период од пет година и ступа на положај даном доношења овог решења. 

 

Ч л а н  2. 

 

     Ово Решење је коначно. 

Ч л а н 3. 

 

     Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Сремски Карловци'' и на сајту општине Сремски Карловци. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

     Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и  јединицама 

локалне самоуправе прописано је  да Општинско веће поставља и разрешава начелника  

управе и та  одредба прописана је и чланом  67. став 1. тачка 8. Статута општине Сремски 

Карловци. 

          Чланом 97. Закона Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе  прописано је да Веће доноси Одлуку о избору кандидата у року од 

петнаест дана од дана пријема листе кандидата. Општинско веће Општине Сремски 
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Карловци расписало је Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске 

управе општине Сремски Карловци. 

Обавештење о Јавном конкурсу оглашено је у дневном листу ''Дневник '' 03. фебруара 

2021. године, а текст конкурса објављен је на сајту Општине. 

     Рок за поднођење пријава кандидата био је петнаест дана, а рок је почео да тече 

наредног дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу, односно до 18. 

фебруара 2021. године. 

     На Јавни конкурс за попуњавање положаја – начелника Општинске управе општине 

Сремски Карловци, на период од пет година, поднета је једна пријава, у року који је 

предвиђен у јавном конкурсу, од стране кандидата Наташе Свирчев, дипломиране 

правнице из Новог Сада. 

    Конкурсна комисија за попуњавање положаја у Општинској управи општине Сремски 

Карловци, образована решењем Општинског већа општине Сремски Карловци, број: 

020-4/2021-I/1 од 02. фебруара 2021. године, разматрала је поднету пријаву, и утврдила 

следеће: 

     Увидом у пријаву на Јавни конкурс кандидаткиње Наташе Свирчев, дипломиране 

правнице из Новог Сада, утврђено је да је именована поднела све доказе о испуњености 

услова за избор ради постављања на положај за начелника Општинске управе општине 

Сремски Карловци на период од 5 година, као и личну и радну биографију, те је 

Комисија констатовала да је пријава потпуна и благовремена. 

     Конкурсна Комисија је са кандидатом Наташом Свирчев обавила проверу знања и 

вештина и утврдила да Наташа Свирчев, дипломирана правница из Новог Сада испуњава 

све формално-правне услове и која према оцени Комисије у потпуности испуњава  

стручне оспособљености, знања и вештине комуникације и руковођења који су потребни 

за радно место начелника Општинске управе општине Сремски Карловци. 

     Општинско веће је након разматрања Записника о раду Комисије и Листе за избор 

кандидата за начелника Општинске управе општине Сремски Карловци, одлучило да се 

са наведене листе изабере Наташа Свирчев, дипломирана правница из Новог Сада, те да 

се постави за начелника Општинске управе општине Сремски Карловци. 

     На основу свега напред наведеног донето је Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном средству: 

     Ово Решење је коначно и против њега жалба није допуштена али се може покренути 

управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 

 
Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-5/2021-I/1 

Дана: 26. фебруара 2021. године 

Трг Бранка Радичевића бр. 1   Александар Саша Стојкечић, с. р. 

Сремски Карловци 

 
Решење доставити:                                                                                

- Именованој 

- Одељењу за финансије и буџет                                            

- Персоналном 

- Архиви 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ – 

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  
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