
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 44/2019  
          15. јул 2019. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

На основу члана 37. став 2. и  члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима  

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/2016) и члана 44. став 1. тачка 11. 

Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“ 

бр. 7/2019), Скупштина Општине Сремски Карловци на 31. седници одржаноj 15. јула 

2019. године,  донела је 

 

 

     О Д Л У К У 

   о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног комуналног предузећа 

                                                  „Белило“  Сремски Карловци    

 

      

                        Члан 1. 

 

 Овом Одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци. 

 

 

                        Члан 2. 

 

 Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа 

''Белило'' Сремски Карловци.  

 

 

                        Члан 3. 

 

 Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци 

спроводи Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП „Белило“ 

Сремски Карловци.   

         

Члан 4. 

 

 Оглас о јавном конкурсу који је саставни део ове Одлуке објављује се у 

''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу општине Сремски 

Карловци'', најмање једним дневним новинама, које се дистрибуирају на целој 

територији Републике Србије и на интернет страници Општине Сремски Карловци. 

Рок за објављивање огласа из става 1. овог члана у "Службеном гласнику 

Републике Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа. 
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     Члан 5. 

Даном доношења ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о спровођењу јавног 

конкурса за избор  директора Јавног комуналног предузећа „Белило“  Сремски 

Карловци   број  112-6/2019-I/1 од 14. јуна 2019. године („Сл лист Општине Сремски 

Карловци“, бр. 37/2019). 

 

      Члан 6. 

 

 Ова Одлука објављује се у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

 

 

 

 

        

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                        ПРЕДСЕДНИК 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ       

Број: 112-8/2019-I/1 

Дана:15. јула 2019.године               Радмила Букарица, с.р. 

Сремски Карловци  
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На основу чланова  37. 38. и 39. Закона о јавним предузећима  („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 

избор директора Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци 

(„Службени лист општине Сремски Карловци“, број 44/2019) , Скупштина Општине 

Сремски Карловци, оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор  директора Јавног комуналног предузећа 

„Белило“  Сремски Карловци 

      

 Подаци о Јавном предузећу: 

 Јавно комунално предузеће ''Белило'' Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 

број 1.  

 Матични број: 20627522 

ПИБ: 106547417 

 Претежна делатност: 3811, сакупљање отпада који није опасан 

 Радно место: директор Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски 

Карловци 

 

Директора јавног предузећа именује Скупштина општине на период од четири 

године, на основу спроведеног Јавног конкурса. Директор заснива радни однос на 

одређено време. 

 

Послови директора: Представља и заступа јавно предузеће, организује и 

руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост 

рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно 

трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже 

финансијске извештаје, извршава одлуке Надзорног одбора, бира извршне директоре, 

бира представнике јавног предузећа у Скупштини друштва капитала, чији је једини 

власник Јавно предузеће, уз сагласност Скупштине општине, закључује уговоре о раду 

са извршним директорима, у складу са Законом којим се уређују радни односи, доноси 

акт о систематизацији и врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и 

Статутом Јавног предузећа. 

 

Услови за именовање:  

 

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 5 година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из услова дефинисаних у тачки 2; 

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; 
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7. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање 

у вршењу функције у органу политичке странке; 

8. да 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 зравственој установи; 

- обавезно психијатријско лечење на слободи; 

- обавезно лечење наркомана; 

- обавезно лечење алкохоличара; 

- забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

Стручна оспособљеност знања и вештине кандидата за именовање директора 

јавног предузећа оцењује се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву 

на Јавни конкурс, писаном  и усменом провером, односно на други одговарајући начин 

сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни 

положај јавних предузећа. 

 

Директор се именује на период од четири године. 

 

Место рада: Сремски Карловци 

 

Рок за подношење пријаве: 

Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања Јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

 

Пријава на Јавни конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 

искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења 

пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном 

усавршавању и податке о посебним областима знања. 

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Рада Бајило контакт 

телефон: 685-3019. 

 

 Адреса на коју се подносе пријаве: 

 

 Комисија за избор директора ЈКП „Белило“ Сремски Карловци, Трг Бранка 

Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци, са назнаком ''за Јавни конкурс – за избор 

директора Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци'' 

 

 Докази који се прилажу уз пријаву: 

 

1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старији од 

шест месеци), 

2. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не 

старије од 6 месеци), 

3. Диплома о стеченом високом образовању 

4. Исправе којима се доказтује радно искуство (потврде и други акти из којих 

се доказује да има најмање пет година радног искуства, на пословима за које 

се захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног 
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искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног 

предузећа ''Белило'' Сремски Карловци, као и да има радно искуство у 

организовању рада и вођењу послова). Потврда треба да садржи опис 

послова које је лице обављало, стручну спрему на радном месту и време-

период у коме је лице обављало послове 

5. Изјава дата под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу да лице 

није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке 

6. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано и да му нису изречене 

мере безбедности 

7. Уверење Основног и Вишег суда да против лица није покренут кривични 

поступак односно истрага за кривична дела из надлежности овог суда и 

тужилаштва 

8. Потврда Привредног суда да није није осуђивано за привредне преступе 

9. Потврда Привредног суда да лицу није изречена правноснажна судска мера 

забране вршења делатнoсти, дужности и послова. 

 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу, или фотокопији која је оверена код 

надлежног органа. 

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку прописано је, 

између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави 

да ће податке прибавити сама. 

Потребно је да учесник овог јавног конкурса, уз  унапред наведене доказе, 

достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о 

којима се води службена евиденција или  да ће то кандидат учинити сам. 

 Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази Комисија за именовања општине Сремски Карловци ће одбацити закључком 

против кога није допуштена посебна жалба. 

 Јавни конкурс оглашава се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном листу општине Сремски Карловци'' у дневном листу ''Дневник'', као и на 

званичној интернет презентацији  sremskikarlovci.rs.  

 

 

        

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ      ПРЕДСЕДНИК                                                

Број: 112-8//2019-I/1 

Дана: 15. јула 2019.године              Радмила Букарица,с.р. 

Сремски Карловци  
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На основу чланова 34. и  35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 15/2016), члана 144. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ 

бр. 18/2016), и члана 44. став 1. тачка 11. Статута општине Сремски Карловци 

(„Службени лист општине Сремски Карловци“, бр. 7/2019), Скупштина општине 

Сремски Kарловци је на својој 31. седници одржаној дана 15. јула 2019. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈКП „БЕЛИЛО“  СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

 

Члан 1. 

 

 ИСПРАВЉА СЕ техничка грешка у члану 2. став 1. тачка 4. Решења о 

образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци број 020-24/2019-I/1 од 14.јуна 

2019.године где  уместо „Владимир Кристић“ треба да стоји „Владислав Кристић“. 

 

Члан 2. 

Ово  решење производи правна дејства од када и Решење о образовању 

Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

предузећа „Белило“ Сремски Карловци број 020-24/2019-I/1 од 14.јуна 2019.године 

(„Службени лист општине Сремски Карловци“, бр. 37/2019) од дана 14.јуна 

2019.године које се исправља. 

     

Члан 3. 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Скупштина општине Сремски Карловци донела је на 30. седници одржаној 14.јуна 

2019.г.  

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци број 020-24/2019-I/1 

(„Службени лист општине Сремски Карловци“, бр. 37/2019). 
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 Чланом 144.став 1. ЗУП прописано је да орган увек може да исправи своје 

решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима, 

писању или рачунању и друге очигледне нетачности. 

 

 Како је утврђено да наведено решење садржи грешку у писању јер је погрешно 

наведено име члана Комисије Владислава Кристића, требало ју је исправити у смислу 

одредбе става 1. члана 144. ЗУП, због чега је извршена исправка као што је наведено у 

тачки 1. диспозитива овог решења. 

 

  

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-26/2019-I/1 

Дана: 15. јула 2019. године               Радмила Букарица, с.р.        

Сремски Карловци  
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На основу члана 203. став 4. и став 6. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 25/2019), тачке 64. Упутства о вођењу 

матичних књига и обрасцима матичних књига (“Службени гласник Републике Србије“ 

број 93/2018) и члана 44. став 1. тачка 8. Статута општине Сремски Карловци 

(„Службени лист Општине Сремски Карловци“ број 7/2019) Скупштина општине 

Сремски Карловци, на својој 31.  седници од  15. јула   2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

 

I 

 

 ОДРЕЂУЈУ СЕ за стручно утврђивање времена и узрока смрти  за лица умрла 

ван здравствене установе и издавање потврде о смрти следећи доктори медицине, 

запослени у Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад (у даљем тексту: Завод):  

 

1. др Александра Добровић 

2. др Александра Опачић 

3. др Александар Венгрин 

4. др Зоран Штрбац 

5. др Дејан Медић 

6. др Зита Белић 

7. др Драган Ћулибрк 

8. др Раде Миљеновић 

9. др Сандро Копиловић 

10. др Игор Глигић 

11. др Петар Буха 

12. др Милош Лојовић 

13. др Предраг Шапоња 

14. др Милица Басарић 

15. др Мирјана Бурсаћ 

16. др Сања Бељин 

17. др Кристина Јовановић 

18. др Радојка Јокшић Мазињанин 

19. др Бранислава Делић 

20. др Александар Ђуричин 

21. др Оливера Бебић Глумац 

22. др Небојша Стојановић 

23. др Бојана Лазаревић 

24. др Дамир Матушћак 

25. др Бојан Лакета 

26. др Марина Млађовић 

27. др Милица Одавић 

28. др Николина Марић 

29. др Миодраг Мијатовић 
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II 

 

Докторима медицине из тачке I овог решења припада накнада за обављање 

послова утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван 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 утврђивања времена и узрока смрти умрлих ван 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 општине Сремски Карловци и Завода на 

обављању ових послова. 

 

IV 

 

Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење број: 50-2/2011-

I/2 од 23. новембра 2011. године („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 

11/2011). 

 

V 

 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Сремски Карловци“. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                              Радмила Букарица с.р. 

Број:50-3/2019/I/1 

Датум:15. јул 2019. године 

Сремски Карловци 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

 

ОДЛУКА о спровођењу јавног конкурса за избор  

директора Јавног комуналног предузећ „Белило“  Сремски 

Карловци    

 

1 

2. 

 

ЈАВНИ КОНКУРС за избор  директора Јавног комуналног 

предузећа „Белило“  Сремски Карловци 

 

3 

3. 

 

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У 

РЕШЕЊУ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈКП „БЕЛИЛО“  СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

6 

4. 

 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА 

СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 

СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

8 

 


