
                                  

   

На основу члана 95. став 2. и члана 96. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 

113/2017, 113/2017-I-др.закон и 95/2018), члана 9. Уредбе о спровођењу интерног и 

јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономсним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) и члана 67. став 1. тачка 15. и 

члана 86. став 3.  Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист Општине 

Сремски Карловци'' бр. 7/2019), Општинско веће општине Сремски Карловци на својој  

27. седници од   2. фебруара 2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 
НАЧЕЛНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

I 

  Овим Решењем образује се Конкурсна комисија за спровођење  јавног конкурса 

за попуњавање положаја начелника у Општинској управи Општине Сремски Карловци 

(у даљем тексту: Конкурсна комисија). 

 

II 

Конкурснa комисијa има задатак да спроведе изборни поступак за попуњавање 

положаја начелника Општинске управе Општине Сремски Карловци у складу са 

одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др.закон и 

95/2018) и одредбама Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономсним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 95/2016). 

 

III 

 У Конкурсну комисију, именују се: 

1. Сања Мандић, дипл. правник 

2. Марина Јанковић, мастер правник 

3. Милица Плавшић, дипл. економиста 

 

IV 

 Ово Решење oбјавити у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“ и на 

интернет страници sremskikarlovci.rs 

 

О б р а з л о ж е њ  е 

 

Општинско веће Општине Сремски Карловци, дана 2. фебруара 2021. године,  

донело је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника 

Општинске управе Општине Сремски Карловци. 

Чланом 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 

113/2017-I-др.закон и 95/2018) прописано је да пре оглашавања јавног конкурса за 

попуњавање положаја надлежан покрајински орган, односно Веће образује конкурсну 

комисију. 



 

Чланом 96. истог Закона прописано је да изборни поступак спроводи конкурсна 

комисија од три члана, да најмање један члан комисије мора имати стечено високо 

образовање 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, један члан који је стручан у области за коју се попуњава положај и 

службеник који обавља послове из области управљања људским ресурсима, и да по 

окончаном изборном поступку конкурсна комисија саставља листу од највише три 

кандидата који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор. 

Чланом 9. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономсним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 95/2016), прописано је да се  Kонкурсна комисија именује 

пре него што се огласи интерни конкурс. У Глави III исте Уредбе детаљно је описан 

поступак спровођења поступка. 

Чланом 67. став 1. тачка 15. Статута општине Сремски Карловци (''Службени 

лист Општине Сремски Карловци'' бр. 7/2019), прописана је надлежност Општинског 

већа да образује саветодавна стручна тела а поједине послове из своје области, а у 

складу са чланом 67. став 1. тачка 8. Статута који прописује да Општинско веће 

поставља и разрешава начелника Општинске управе и чланом 86. став 3. Статута који 

прописује да за спровођење јавног конкурса, Општинско веће образује Конкурсну 

комисију. 

На основу горе наведеног, предлаже се доношење Решења као у диспозитиву. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
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Сремски Карловци                                                               Александар Саша Стојкечић, с.р. 


