
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 3 
02. априла 2013. године  

Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 
 На основу овлашћења из члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр.129/2007), члана 61. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 
лист Општине Сремски Карловци“, бр.12/2008, и 17/2012) и чл. 8. и 9.Одлуке о привременом 
постављању монтажних и других објеката на јавним површинама („Службени лист Општине 
Сремски Карловци“, бр. 16/2002, 13/2003 и 1/2005), председник Општине Сремски Карловци 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. У Комисију за заузеће јавних површина у Општини Сремски Карловци именују се: 
а. Бригита Димитријевић, помоћник председника Општине за урбанизам и комуналне 
послове, за председника комисије,  
б. Радојка Зеленбаба, шеф службе Скупштине општине, Општинског већа и 
председника Општине, за члана Комисије, и 
в. Мирјана Шолаја, начелник Одељења за инспекцијске послове, за члана Комисије. 

 
2. Задатак Комисије је: 

− да прима молбе са потребном документацијом заинтересованих лица за постављање 
монтажних и других објеката на јавним површинама на                      територији 
Општине Сремски Карловци, 

− даје односно одбија давање  сагласности за привремено постављање објеката  и уређаја 
на јавним површинама, 

− прима жалбе на решења из претходног става и исте доставља Општинског већу, као 
другостепеном органу. 

     
3. Стручне и адмнистративне послове за потребе Комисије обављаће Одељење за 

урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине – извршилац за 
комунално стамбене послове. 

 
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 020-3/2013-V       
Дана. 21.03.2013.             Миленко Филиповић, с.р.  
Сремски Карловци           
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 На основу члана 4. став 2. и члана 76. став 6. Закона о култури («Сл. гласник 
РС», број 72/2009), на предлог председника Општине Сремски Карловци, Општинско 
веће Општине Сремски Карловци на 10. седници од 01. априла 2013. године, доноси 
 

П Р А В И Л Н И К  
о начину, мерилима и критеријумима за финансирање пројеката  

у области културе 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређује се начин, мерила и критеријуми за избор пројеката 
у области културе који се финансирају из буџета Општине Сремски Карловци.  
 

Члан 2. 
 
 Избор пројеката у култури који се финансирају, односно суфинансирају 
средствима из буџета Општине Сремски Карловци врши се на основу јавног конкурса 
или без расписивања конкурса.  
 

Члан 3. 
 
 Избор пројеката у култури на основу конкурса, врши се за:  
 

− музичко стваралаштво; 
− ликовно стваралаштво; 
− литерарно стваралаштво; 
− организовање фестивала, такмичења и смотре, као и учешће на истом по позиву. 

 
Члан 4. 

 
 Избор пројекта у култури без расписивања конкурса, врши се за суфинансирање 
изузетно значајних пројеката које није било могуће унапред планирати. 
 

Члан 5. 
 
 Конкурс за избор пројеката у култури расписује председник Општине Сремски 
Карловци за сваку буџетску годину.  
 
 Право учешћа на конкурсу имају организације и удружења грађана која се баве 
делатношћу из области културе, која имају седиште у Сремским Карловцима или 
обављају делатност или организују манифестације у Сремским Карловцима и која су 
регистрована до дана расписивања конкурса, као и уметници и сарадници, односно 
стручњаци у култури којима је тај статус утврђен у складу са Законом и који имају 
пребивалиште на територији Општине Сремски карловци. 
 

Члан 6. 
  
 Конкурс се објављује у средствима јавног информисања.  
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 Конкурс садржи: 
 

− предмет конкурса, 
− могуће учеснике у конкурсу,  
− рок за подношење пријаве на конкурс, 
− начин пријављивања на конкурс,  
− образац пријаве на конкурс, 
− мерила и критеријуме за доделу средстава и  
− документацију коју је потребно приложити уз пријаву на конкурс.  

 
Члан 7. 

 
 Конкурс спроводи Комисија коју образује и именује председник Општине. 
 
 Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.  
 

Члан 8. 
 
 Пријава на конкурс подноси се у Општинској управи на образцу пријаве који је 
саставни део конкурса.  
 
 Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или 
електронском поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној 
години остварили право на финансирање програма/пројекта средствима из буџета 
Општине Сремски Карловци, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, 
Комисија неће разматрати.  
 

Члан 9. 
 
 Учесници на конкурсу, уз пријаву и документацију коју је потребно приложити, 
подносе и пројекат који садржи: 
 

− назив пројекта, 
− основне податке о учеснику на конкурсу (назив, седиште, односно 

пребивалиште, матични број и порески идентификациони број), 
− циљ пројекта, 
− опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације и очекивани 

резултати пројекта), 
− финансијски план пројекта и  
− податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава. 

 
Члан 10. 

 
 Мерила и критеријуми за избор пројеката су: 
 

− допринос за развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва од 
локалног значаја, 

− допринос истраживању, заштити, афирмацији и презентацији културног 
наслеђа, 
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− допринос развоју међународне културне сарадње, 
− допринос стварању културних садржаја намењених деци и младима,  
− допринос очувању, стварању, развоју и представљању културе националних 

мањина, 
− отвореност и доступност културних садржаја јавности и грађанима. 

 
Члан 11. 

 
 Комисија је у обавези да сачини извештај о спроведеном поступку конкурса и 
да га достави Општинском већу.  
 
 Извештај садржи предлог пројекта, учеснике на конкурсу и износ средстава за 
реализацију сваког појединачног пројекта. 
 

Члан 12. 
 
 Након разматрања извештаја Општинско веће доноси акт о утврђивању 
пројеката, носиоце пројеката, као и износ средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта. 
 

Члан 13. 
 
 Носилац пројекта закључује са Општинском управом уговор о финансирању, 
односно суфинансирању пројеката којим се уређују међусобна права и обавезе 
уговорних страна. 
 
 Носилац пројекта је дужан да Општинској управи – Одељењу за буџет и 
привреду, у року од 15 дана по завршетку пројекта, а најкасније до краја текуће године, 
поднесе извештај о реализацији пројекта и достави доказе о наменском коришћењу 
средстава. 
 

Члан 14. 
 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 
листу Општине Сремски Карловци». 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци              ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-4/2013-I/2           Бранислав Поп-Јованов, с.р. 
Дана: 01. априла 2013. 
Сремски Карловци 
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 На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 24/11 и 
99/11 – др. закони) и члана 64. став  1. тачка 11. Статута општине Сремски Карловци 
(„Службени лист општине Сремски Карловци“, бр.12 /08 и 17/12) Општинско веће 
општине Сремски Карловци на 10. седници одржаној дана  01. април 2013. године, 
донело је    
 

П Р А В И Л Н И К  
О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТСКИХ КЛУБОВА НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 

Члан 1.  
 

Правилником о финансирању спортских клубова на подручју општине Сремски 
Карловци (у даљем тексту: Правилник) регулише се начин финансирања, висина 
средстава и остала питања у вези са финансирањем спортских клубова на подручју 
општине Сремски Карловци, а све у складу са потребама грађана у области спорта 
прописаним чланом 137. Закона о спорту.  

 
 Критеријуми на основу којих је донет овај Правилник су статистички подаци 
добијени од спортских клубова, од којих се имало у виду посебно: 
 
         - масовност спорта (број чланова младих …), и  
         - развој школског спорта. 
 

Члан 2.  
 

Висина средстава опредељених Одлуком о буџету општине Сремски Карловци за 
2013. годину, распоређиваће се на следећи начин:  

 
- 2.000.000,00  динара за активности спортских клубова, зараду секретара ССОСК 

и остале трошкове.  

Члан 3. 
 

 Средства намењена спортским клубовима распоређиваће се на кварталном 
нивоу. 

Члан 4. 
 

Спортски клубови у обавези су да сачине предлог распореда планираних 
средстава и исти доставе Спортском савезу општине Сремски Карловци и Општинском 
већу општине Сремски Карловци. 

 
Члан 5. 

 
 Расподела средстава спортским клубовима вршиће се преко Спортског савеза 
општине Сремски Карловци.  
 
 Спортски савез општине Сремски Карловци у свом раду у погледу располагања 
буџетским средствима и финансијским извештавањем у обавези је придржавати се 
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одредаба Закона о буџетском систему као и упутстава Одељења за буџет и привреду 
Општинске управе општине Сремски Карловци. 
 

 
Члан 6.  

 
 Општинско веће задржава право да у изузетним случајевима и у складу са  
остварењем буџета измени динамику утрђену чланом 3. Овог Правилника. 
 
 

Члан 7.  
 

 У случају неостваривања планиране динамике прилива средстава у буџет 
општине Сремски Карловци, износи утврђени у члану 3. овог Правилника могу се 
ревидирати, те као такви имају третман планске категорије. 

 
 

Члан 8.  
 

Овај Правилник примењиваће се за расподелу средстава спортским клубовима за 
период од 01.01. 2013. године до 31. 12.  2013. године. 
 

Члан 9.  
 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Сремски Карловци“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
Број: 553-31/2013-I/2 
Дана: 01. април 2013.                                                         Бранислав Поп Јованов, с.р. 
Сремски Карловци                     
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 На основу члана 59. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци 
(„Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 11/12), начелник Општинске управе 
доноси 
 
 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ  МЕСТА У  

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
 
 
 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи број: 110-3/2012-III од 15. октобра 2012. године у поглављу “V 
Систематизација радних места” врши се следећа измена и допуна у складу са важећим 
законским прописима и указаним потребама. 
 

Члан 2. 
  
 У члану 19. Одељење за буџет и привреду, тачка 4. у в) Услови за рад, после 
речи „средња економска школа“ додаје се: 
 „или гимназија“ 

 
Члан 3. 

 
 Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу Општине Сремски Карловци. 
 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци                                                 НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 110-3/2013-III                                                            Владимир Вишњић, с.р. 
Дана: 25.03.2013.године 
Сремски Карловци 
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Република Србија  
 Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  
Број:  110-4 /2013-I/2 
Дана:  1. априла  2013. године 
Сремски Карловци  

 
 
 
 
На основу члана   81. став 2.  Статута  Општине Сремски Карловци (''Службени 

лист Општине Сремски Карловци'', бр. 12/08 и 17/12), Општинско веће Општине 
Сремски Карловци је разматрао Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи на 
својој 10.  седници одржаној  1.априла  2013.године и донео 

 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Правилника о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи број: 
110-3/2013-III од 25.марта 2013.године. 
  
 
 
 
                                                                                 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
                                                                       

      Бранислав Поп-Јованов,c.p.   
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 

1. 
Решење о именовању Комисије за заузеће јавних 
површина у Општини Сремски Карловци 

1 

   

2. 
Правилник о начину, мерилима и критеријумима 
за финансирање пројеката у области културе 

2 

   

3. 
Правилник о финансирању спортских клубова на 
подручју Општине Сремски Карловци 

5 

   

4. 
Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи 

7 

   

5. 

Закључак о давању сагласности на  Правилник о 
изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи 

8 

 


