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На основу члана 67. став 1. тачка 8. Статута Општине Сремски Карловци (''Службени. 

лист општине Сремски Карловци,'' бр. 7/19) Општинско веће Општине Сремски 

Карловци на 15. седници одржаној дана 27. новембра 2020. године доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I НАТАШИ СВИРЧЕВ, дипломираном правнику, продужава се дужност 

вршиоца дужности начелника Општинске управе Општине Сремски Карловци, почев од 

29. новембра 2020. године, до постављења начелника Општинске управе по спроведеном 

јавном конкурсу, а најдуже још три месеца. 

II Ово решење објавити у ''Службеном листу Oпштине Сремски Карловци''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 67. став 1. тачка 8. Статута Општине Сремски Карловци, прописано је да 

је Општинско веће надлежно да поставља и разрешава начелника Општинске управе.      

Чланом 50. став 2. Закона о запосленима у Аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС,'' бр. 21/16, 113/17, 113/17-I–др. 

закон и 95/18), прописано је да за начелника управе, која је образована као јединствени 

орган, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у 

струци. 

На основу изнетог, а у циљу стварања неопходних услова за рад и 

функционисање Општинске управе Општине Сремски Карловци, одлучено је као у 

диспозитиву Решења.  

    

                                                                                                               
Република Србија 
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РЕШЕЊЕ 

ПРОДУЖЕЊЕ В.Д. НАЧЕЛНИКА 
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