
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 17/2015.  
03. септембра 2015. год.  

Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

                                                                                                                                           
     На основу члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине  Сремски Карловци 
(''Службени лист општине Сремски Карловци'' , број: 12/2008 и 17/2012), Скупштина 
општине Сремски Карловци на седници одржаној 3. септембра 2015.године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О РЕГРЕСИРАЊУ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ СА  

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 

Ч л а н  1. 
 

     Овом Одлуком уређује се регресирање путних трошкова ученика и студената,  који 
имају пребивалиште на територији општине Сремски Карловци, услови остваривања 
овог права и поступак и висина износа регресирања. 
 

Ч л а н  2. 
 

     Право на регресирање путних трошкова могу да остваре: 
 

1. Ученици Школе за основно образовање одраслих ''Свети Сава'' Нови Сад 
2. Ученици Школе за основно и средње васпитање ''Милан Петровић'' Нови Сад  
3. Ученици средњих школа које имају седиште на поручју Јужно-бачког округа 

као и ученици који похађају Средњу стручну школу ''Борислав Михајловић 
Михиз'' у Иригу 

4. Студенти који студирају на терет буџета, до навршених 26 година живота 
 

Ч л а н  3. 
 

     Износи регресирања путних трошкова су следећи: 
 

1. Ученицима Школе за основно образовање одраслих 25% од износа цене 
претплатне месечне карте, 

2. Ученицима Школе за основно и средње образовање  ''Милан Петровић'' у 
100% износу као и 100% износа претплатне месечне карте за родитеља пратиоца ( по 
налазу Интерресорне Комисије), 

3. Ученицима средњих школа и студентима 25% износа цене претплатне 
месечне карте. 
 

Ч л а н  4. 
 

     Ученици и студенти,  подносе захтев за остваривање овог права Општинској управи 
општине  Сремски Карловци – Одељењу за друштвене делатности и општу управу. 
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     Уз захтев се прилаже, потврда  о редовном упису у текућу школску годину или 
факултет, а студенти прилажу и фотокопију личне карте и индекса. 
     Општинска управа Општине Сремски Карловци – Одељење за дрштвене делатности 
и општу управу,  спискове ученика и студената доставља овлашћеном шалтеру ГСП 
''Нови Сад'' у Новом Саду,  које приликом издавања карата врши умањење цене у 
складу са одредбама ове Одлуке. 
     Спискови садрже: име и презиме ученика/студента,  ЈМБГ,  назив школе/факултета , 
и место за потпис примаоца маркице. 
     За ученике који похађају Средњу стручну школу ''Борислав Михајловић Михиз '' у 
Иригу Општина ће одобрени износ средстава уплаћивати на жиро - рачун 
аутопревозника, који обавља превоз ученика за потребе школе. 
     За ученике и студенте који путују аутопревозом ''Ласта '' Београд,  износ одобрених 
средстава се уплаћује на жиро-рачун превозника ''Ласта'' Београд.  
 

Ч л а н 5. 
 

     Родитељима деце која похађају Школу за основно и средње образовање ''Милан 
Петровић'' ,а која због инвалидитета не могу да користе јавни превоз, трошкови 
превоза које остварују по овој Одлуци, исплаћиваће  се  на текући рачун родитеља. 
 

Ч л а н  6. 
 

     Изузетно од одредаба ове Одлуке, породице са троје и више деце  - ученика  или 
студената, који остварују право на регресирање трошкова превоза по овој Одлуци, 
могу остварити право на регресирање трошкова превоза у 100% износу за треће  дете. 
     Услов за остваривање овог права је,  да су све троје   деце редовни ученици или 
студенти и да због школовања,  свакодневно путују у средње школе или факултете. 
     За остваривање овог права подноси се захтев Општинској управи Општине Сремски 
Карловци –  Одељењу за друштвене делатности и општу управу. Уз захтев се прилаже: 
фотокопија личних карата родитеља и пунолетних ученика – студената, извод из МКР 
за сву децу, потврде о редовном школовању,  са посебном назнаком,  које је од деце 
путника треће  дете. 

Ч л а н  7. 
 

     Регресирање путних трошкова утврђених овом Одлуком, неће се вршити за месеце 
јули и август. 
 

Ч л а н  8. 
 

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Сремски  Карловци'', а примењиваће се почев од  01.09.2015.године. 
 
Република србија 
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                     ПРЕДСЕДНИК 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број:  553-126/2015-I/1                                                          Мр  Жарко Димић, с.р. 
3. септембра 2015.године 
Сремски Карловци 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, број 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине  Сремски Карловци 
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/08 и 17/12) Скупштина општине 
Сремски Карловци  на седници одржаној 3. септембра  2015. године  доноси 
 

О Д Л У К У  
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одређује се поступак, критеријуми и начин доделе стипендије, 
права и обавезе даваоца и корисника стипендије, као и друга питања од значаја за 
стипендирање студената са територије Општине Сремски Карловци.  
 

Члан 2. 
 
 Право на стипендију могу остварити редовни студенти високошколских 
установа, чији је оснивач Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина (у 
даљем тексту: студент), под следећим условима:  
 

1. Да су уписали једну од година основних или дипломских академских студија, 
од друге до последње; 

2. Да студирају на терет буџета;  
3. Да током студија имају просечну оцену најмање  9,00 
4. Да током студија нису обнављали ни једну годину; 
5. Да су положили испите из претходних година, 
6. Да имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци, најмање 

три године. 
 

Члан 3. 
 
 Средства за доделу стипендија обезбеђују се у буџету Општине Сремски 
Карловци, без обавезе враћања, изузев у случајевима из ове Одлуке. 
 Одлуку о висини и броју  стипендија доноси  Општинско веће Општине 
Сремски Карловци (у даљем тексту:  Општинско веће), у складу са Одлуком о буџету 
Општине Сремски Карловци. 
  
 
II ПОСТУПАК, КРИТЕРИЈУМИ И  

НАЧИН ДОДЕЛЕ СТИПЕНДИЈЕ 
 

Члан 4. 
 
 Поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за доделу стипендија (у 
даљем тексту: Комисија). 
 Комисија има три члана и три заменика, од којих је, најмање један члан и 
заменик,  из реда запослених у Општинској управи.  
 Комисију именује и разрешава Председник општине у складу са Статутом 
општине Сремски Карловци, на период од четири године.  
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Члан 5. 
 
 Конкурс за доделу стипендија расписује Комисија најкасније до 31. октобра 
текуће календарске године. 
 Текст конкурса објављује се на огласној табли Општине Сремски Карловци, 
средствима јавног информисања и на сајту Општине Сремски Карловци. 
 

Члан 6. 
 
 Текст конкурса садржи: 

− Назив органа коме се пријава подноси, 
− Услове које треба да испуњавају студенти, 
− Рок за подношење пријава, 
− Документацију коју треба приложити. 

 
Члан 7. 

 
 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.  
 

Члан 8. 
 
 Студент уз пријаву подноси следећа документа: 
 

1. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студије, са 
степеном студија; 

2. Уверење да студира на терет буџета; 
3. Уверење о висини просечне оцене током студија и да су положени сви испити 

из претходних година са бројем ЕСПБ; 
4. Уверење да током студија није обнављао годину, 
5. Фотокопију индекса  
6. Доказ о пребивалишту. 

 
Члан 9. 

 
 Одлуку о додели стипендије доноси Комисија у складу са одредбама ове 
Одлуке. 

 
Члан 10. 

 
 Студент који није задовољан одлуком о додели стипендије може у року од 8 
дана од дана пријема исте, поднети приговор Општинском већу Општине Сремски 
Карловци, чија је одлука коначна.  
 

Члан 11. 
 

Редослед студената за доделу стипендија утврђује се на основу следећих 
критеријума: 

1. Постигнутог успеха у студирању 
2. Уписане године студија. 
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Члан 12. 
 

Под постигнутим успехом у студирању, у смислу ове Одлуке, подразумева се 
висина просечне оцене током студија. 

Критеријуми из претходног члана вреднују се бодовима, тако што се висина 
просечне оцене студија помножи са индексом 6. 
 

Члан 13. 
 

Критеријуми за уписану годину студија вреднују се по бодовима и то за: 
1. Уписану другу годину студија  - 10 бодова 
2. Уписану трећу годину студија - 15 бодова 
3. Уписану четврту годину студија - 20 бодова 
4. Уписану пету годину студија - 25 бодова 
5. Уписану шесту годину студија - 30 бодова. 

 
Члан 14. 

 
Укупан број бодова студента добија се сабирањем бодова утврђених по 

критеријумима из члана 11. ове Одлуке, а према подацима из званичне документације. 
На основу броја бодова утврђује се ранг листа. 

 
Члан 15. 

 
По утврђивању ранг листе, уколико два или више студената имају једнак број 

бодова, предност има студент на вишој години студија.  
Уколико два или више студената имају једнак број бодова у случају из 

претходног става, а налазе се на истој години студија, предност има студент са већом 
просечном оценом са претходне године студија. 
 
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА  

И КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ 
 

Члан 16. 
 
 Између даваоца и корисника стипендије закључује се уговор о стипендирању 
којим се регулишу међусобна права и обавезе.  
 У име даваоца стипендије уговор о стипендирању потписује председник 
Општине Сремски Карловци, на период од једне године.  
 
 

Члан 17. 
 
 Стипендија се исплаћује у трајању од 10 (десет) месеци, а исплата се врши 
једном месечно. 
 Корисник стипендије има право да исту прима почев од 01. децембра у години у 
којој је остварио право, до 30. новембра, наредне године. 
 Стипендија се не исплаћује за месеце  јул и август.  
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Члан 18. 
 
 Корисник стипендије губи право на стипендију у случају: 

− Нетачно приказаних података, 
− Промене пребивалишта, 
− Напусти редовно студирање, односно изгуби статус студента, 
− И другим случајевима утврђеним Законом. 

 
Студент  је дужан, да пријави сваку промену која је од утицаја на остваривање 

права одмах, а најкасније у року од 8 дана од настанка исте. 
 

Члан 19. 
 
 Корисник стипендије је дужан, да врати све износе примљене стипендије по 
основу закљученог уговора о стипендирању, увећане за износ есконтне стопе Народне 
банке Србије, уколико дође до раскида уговора. 
 
 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
. 

Члан 20. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Сремски Карловци“. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     П Р Е Д С Е Д Н И К 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           мр Жарко Димић, с.р. 
Број:553-128/2015-I/1 
3.септембра 2015.године 
Сремски Карловци 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, број 129/07) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. 
лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/08 и 17/12) Скупштина општине Сремски 
Карловци, на седници одржаној 3. септембра 2015.године, доноси 
 

О Д Л У К У  
О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одређује се поступак, критеријуми и начин доделе стипендије, 
права и обавезе даваоца и корисника стипендије, као и друга питања од значаја за 
стипендирање ученика са територије Општине Сремски Карловци.  
 

Члан 2. 
 
 Право на стипендију, могу остварити редовни ученици средњих школа чији је 
оснивач Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: 
ученик), под следећим условима:  
 

7. Да су уписали једну од година средње школе, од првог до четвртог разреда; 
8. Да током школовања нису обнављали ни једну годину, осим у случају болести; 
9. Да имају пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци, најмање 

три године. 
 

Члан 3. 
 
 За први разред средње школе стипендија се додељује само ученицима који су 
проглашени ученицима генерације у Основној школи „23. октобар“ Сремски Kарловци. 
 

Члан 4. 
 
 Од другог до четвртог разреда, стипендија се додељује  ученицима, који су у 
претходним разредима имали просечну оцену 5,00. 
 

Члан 5. 
 
 Средства за доделу стипендија обезбеђују се у буџету Општине Сремски 
Карловци, без обавезе враћања, изузев у случајевима из ове Одлуке. 
 Одлуку о висини и броју  стипендија доноси Општинско веће Општине Сремски 
Карловци (у даљем тексту:  Општинско веће), у складу са Одлуком о буџету Општине 
Сремски Карловци. 
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II ПОСТУПАК, КРИТЕРИЈУМИ И  
НАЧИН ДОДЕЛЕ СТИПЕНДИЈЕ 

 
Члан 6. 

 
 Поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за доделу стипендија (у 
даљем тексту: Комисија). 
 Комисија има три члана и три заменика, од којих је најмање један члан и 
заменик,  из реда запослених у Општинској управи.  
 Комисију именује и разрешава председник општине у складу са Статутом 
општине Сремски Карловци,  на период од четири године.  
 

Члан 7. 
 
 Конкурс за доделу стипендија расписује Комисија најкасније до 30. септембра 
текуће календарске године. 
 Текст конкурса објављује се на огласној табли Општине Сремски Карловци, 
средствима јавног информисања и на сајту Општине Сремски Карловци. 
 

Члан 8. 
 
 Текст конкурса садржи: 

− Назив органа коме се пријава подноси, 
− Услове које треба да испуњавају ученици, 
− Рок за подношење пријава, 
− Документацију коју треба приложити. 

 
Члан 9. 

 
 Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.  
 

Члан 10. 
 
 Ученик уз пријаву подноси следећа документа: 
 

7. Уверење о уписаном разреду 
8. Доказ о успеху 

- За први разред оверена фотокопија сведочанства и уверења школе да је 
проглашен учеником генерације,  

- За остале разреде оверене фотокопије сведочанства; 
9. Доказ да током школовања није обнављао разред,  
10. Доказ о пребивалишту (уверење СУП-а, односно фотокопија личне карте из које 

се види да има пребивалиште најмање 3 године на територији Општине 
Сремски Карловци). 

 
Члан 11. 

 
 Одлуку о додели стипендије доноси Комисија у складу са одредбама ове 
Одлуке. 
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Члан 12. 
 
 Ученик који није задовољан одлуком о додели стипендије може у року од 8 дана 
од дана пријема исте, поднети приговор Општинском већу Општине Сремски 
Карловци, чија је одлука коначна.  
 
 
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА  

И КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ 
 

Члан 13. 
 
 Између даваоца и корисника стипендије закључује се уговор о стипендирању 
којим се регулишу међусобна права и обавезе.  
 У име даваоца стипендије уговор о стипендирању потписује председник 
Општине Сремски Карловци, на период од једне године.  
 

Члан 14. 
 
 Стипендија се исплаћује у трајању од 10 (десет) месеци, а исплата се врши 
једном месечно. 
 Корисник стипендије има право да исту прима почев од 01. октобра у години у 
којој је остварио право,  до 30. септембра, наредне године. 
 Стипендија се не исплаћује за месеце јул и август.  
 

Члан 15. 
 
 Корисник стипендије губи право на стипендију у случају: 

− Нетачно приказаних података, 
− Промене пребивалишта, 
− Напусти редовно школовање, 
− И другим случајевима утврђеним Законом. 

 
Ученик је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на остваривање права 

одмах, а најкасније у року од 8 дана од настанка исте. 
 

Члан 16. 
 
 Корисник стипендије је дужан да врати све износе примљене стипендије по 
основу закљученог уговора о стипендирању, увећане за износ есконтне стопе Народне 
банке Србије, уколико дође до раскида уговора. 
 
 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 
 За школску 2015/2016. годину, Конкурс за доделу стипендија, биће расписан 
најкасније до 31.октобра 2015.године . 
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Члан 18. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Сремски Карловци“. 
 
 
 
Република србија 
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                     ПРЕДСЕДНИК 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број:  553-127/2015-I/1                                                          Мр  Жарко Димић, с.р. 
3. септембра 2015.године 
Сремски Карловци 
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 
119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 10. 
Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр. 
12/08 и 17/12), Скупштина општина Сремски карловци на својој 22.  седници, одржаној 
3.септембра 2015. донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 

1. ЂОРЂЕ ХОРВАТ из Сремских Карловаца, именује се за директора ЈКП 
„Белило“ Сремски Карловци. 

2. Ово решење је коначно. 
3. Ово Решење објавиће се у „Службеном листу Општине Сремски Карловци и 

„Службеном гласнику Републике Србије“, као и на званичној интернет 
презентацији Општине Сремски Карловци.  

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 Правни основ за доношење решења садржан је у члану 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима и члану 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Сремски Карловци. 
Чланом 31. Закон о јавним предузећима прописан је да орган који је надлежан за 
именовање, након разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује о 
именовању директора јавних предузећа, а чланом 40. став1. тачком 10. Статута 
Општине Сремски Карловци прописано је да Скупштина општине именује и разрешава 
директора ЈКП, чији је оснивач Општина Сремски Карловци. 

На основу члана 26. Закона о јавним предузећима Комисија за именовање 
Општине Сремски Карловци је спровела јавни конкурс за избор кандидата за 
именовање директора ЈКП „Белило“ Сремски Карловци, који је објављен у „Сл. 
гласнику РС“, бр. 43/2015 од 15. 05. 2015. године и листу „Дневник“ од 16. 05. 2015. 
године као и на интернет презентацији Општине Сремски Карловци.  
 Јавним конкурсом, у складу са чланом 44. Статута ЈКП „Белило“ Сремски 
Карловци од 26. априла 2013. године, утврђено је да за директора може бити 
именовано лице које испуњава следеће услове:  
 

1. Да је пунолетно и пословно способно лице,  
2. Да има високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или вишу стручну спрему,  
3. Да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за 

које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим 
положајима,  

4. Да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности,  

5. Да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа.  
 

Комисија за именовање Општине Сремски Карловци је по истеку 
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рока за подношење пријава констатовала да су  благовремено  поднете две пријаве, од 
којих је једна потпуна а друга непотпуна, која је закључком одбачена, а трећа пријава 
је неблаговремена 
 На основу спровреденог изборног поступка, у складу са чланом 30.  став 2. 
Закона о јавним предузећима, Комисија је утврдила листу кандидата за именовање 
директора ЈКП. 

На основу достављене листе и записника о изборном поступку, утврђен је 
предлог да се за директора ЈКП „Белило“ Сремски Карловци, на период од четири 
године именује Ђорђе Хорват из Сремских Карловаца, који је и до сада успешно 
обављао дужност директора ЈКП „Белило“ Сремски Карловци.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  
Број: 020-22/2015-I/1 
Дана: 3.септембра 2015. 
Сремски Карловци 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
  

         Мр  Жарко Димић,c.p. 
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