
СЛУЖБЕНИЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 24 /2017.  
06. септембар 2017.године  

Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

На основу члана 8. Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист 

општине Сремски Карловци'') број 12/2008 и 17/2012) и члана  15. и 16. Одлуке о 

обележавању дана општине Сремски Карловци, додели признања и проглашавању 

почасних грађана Сремских Карловаца (''Службени лист општине Сремски Карловци'' 

број 14/2015) Скупштина општине Сремски Карловци на својој 13.седници од 5. 

септембра 2017.године, доноси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРОГЛАШЕЊУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА 

СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

 

       

      I 

 

 

 Скупштина општине Сремски Карловци проглашава Проф др ДРАГАНА 

ДАНКУЦА,  ПОЧАСНИМ ГРАЂАНИНОМ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА. 

 

 Општина Сремски Карловци проглашењем по овој Одлуци, изражава 

захвалност и признање Проф др Драгану Данкуцу, за изузетне доприносе на пољу 

медицине, посебно у области оториноларингологије,  као и ширењу угледа Сремских 

Карловаца. 

 

 

      II 

  

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

Број: 17-5 /2017-I/1 

5. септембра 2017.године                     Радмила Букарица,с.р. 

Сремски Карловци 
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На основу члана 8 Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист 

општине Сремски Карловци'' број  12/08 и 17/12) и члана 9. и 10. Одлуке о 

обележавању дана општине Сремских Карловци, додели признања и проглашавању 

почасних грађана Сремских Карловаца (''Службени лист општине Сремски Карловци'' 

број 14/2015) Скупштина општине Сремски Карловци на својој 13.седници од 

5.септембра  2017.године, доноси 

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ  СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

       

      I 

 

 

Додељује се Награда  Сремских Карловаца за 2017.годину 

 

 

ОЛГИЦИ МИЛИШИЋ 
 

 

 За изузетан допринос и резултате остварене у области здравства и  

дугогодишњи хуманитарни рад у Сремским Карловцима. 

 

 

      II 

  

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 17-9/2017-I/1 

5. септембра 2017.године                           Радмила Букарица,c.p. 

Сремски Карловци 
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На основу члана 8 Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист 

општине Сремски Карловци'' број  12/2008 и 17/2012) и члана 4. и 5. Одлуке о 

обележавању дана општине Сремски Карловци, додели признања и проглашавању 

почасних грађана Сремских Карловаца (''Службени лист општине Сремски Карловци'' 

број 14/20015) Скупштина општине Сремски Карловци на својој 13.седници од 

5.септембра  2017.године, доноси 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ  ПОВЕЉЕ  СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

ЗА 2017.ГОДИНУ 
       

      I 

 

 

Додељује се Повеља  Сремских Карловаца за 2017.годину 

 

 

ТАЊИ ЖУНИЋ 
 

 

За изузетан допринос и резултате остварене у области спорта,  као и 

дугогодишњи труд, уложен за афирмацију спортског духа међу младима  у Сремским 

Карловцима. 

 

      II 

  

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 17-11/2017-I/1 

5. септембра 2017.године                          Радмила Букарица,с.р. 

Сремски Карловци 
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На основу члана 8. Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист 

општине Сремски Карловци'' број  12/08 и 17/12) и члана 4.и 5. Одлуке о обележавању 

дана општине Сремски Карловци, додели признања и проглашавању почасних грађана 

Сремских Карловаца (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 14/15) 

Скупштина општине Сремски Карловци на својој 13.седници од 5.септембра 

2017.године, доноси 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

       

      I 

 

 

 

Додељује се Повеља Сремских Карловаца за 2017.годину 

 

 

ОПШТИНСКОМ УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА ''СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ'' 

 

 За исказану дугогодишњу бригу и допринос у решавању потреба пензионера и 

старијих грађана  Сремских Карловаца. 

 

  

 

 

      II 

  

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 17-4/2017-I/1 

5.септембра 2017.године                 Радмила Букарица,с.р. 

Сремски Карловци 

 

 

 

 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  24/2017 

 

5 

 

  На основу члана 2, 3. и 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/2011, 46/2014 - Одлука УС РС и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,   - други 

закон), чл. 14. став 1. тачка 6., чл.  20.  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 13. седници одржаној дана 5.септембра 2017.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О   НАЧИНУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА  КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

ДРУШТВЕНОМ        ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНО КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се комуналне делатности чије се обављање поверава 

Друштвеном предузећу и Јавним комуналним предузећима са територије Града Новог Сада на 

територији Општине Сремски Карловци и  начин обављања комуналних  делатности. 

Комуналне делатности из става 1. овог члана су: снабдевање водом за пиће, 

пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња, дистрибуција и 

снабдевање топлотном енергијом, градски и приградски превоз путника. 

Комуналну делатност  одржавање улица и путева обавља привредно друштво, 

предузетник, или други привредни субјект, коме се обављање ових послова повери, у складу са 

прописима којима се уређују јавне набавке.  

  Комуналне делатности из става 2. и 3. овог члана, представљају незаменљив услов 

живота и рада грађана и других субјеката на подручју Општине Сремски Карловци.  

         Члан 2. 

 

          Обављање комуналних делатности из члана 1. ове одлуке, на територији Општине 

Сремски Карловци поверава се следећим  јавним комуналним предузећима односно 

друштвеном  предузећу са седиштем у Новом Саду и то: 

           1.Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад -снабдевање 

водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода, 

          2.Јавном комуналном предузећу „Новосадска топлана“ Нови Сад  и Друштвеном 

предузећу „Нови Сад-Гас“  Нови Сад -производња, дистрибуција и снабдевање топлотном 

енергијом, 

         3.Јавном градском саобраћајно предузећу „Нови Сад“ Нови Сад - градски и 

приградски превоз путника, 

        4.ЈКП „Информатика“  Нови Сад - наплата комуналних услуга. 

 

   

     Члан 3. 

 

 Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад је носилац искључивог 

права, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, обављања послова из члана 2. 

став 1. тачка 1. ове одлуке. 
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 Јавно комуналноо предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад  и Друштвено предузеће 

„Нови Сад-Гас“ Нови Сад су носиоци искључивог права, у складу са прописима којима се 
уређују јавне набавке, обављања послова из члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке. 

 Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ Нови Сад је носилац искључивог 

права, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, обављања послова из члана 2. 

став 1. тачка 3. ове одлуке. 

 ЈКП „Информатика“ Нови Сад је носилац искључивог права, у складу са прописима 

којима се уређују јавне набавке, обављања послова из члана 2. став 1. тачка 4. ове одлуке. 

 

 

            Члан 4. 

 

 Права, обавезе и одговорности између јавних комуналних предузећа односно 

друштвеног предузећа из члана 2. и 3. ове одлуке и Општине Сремски Карловци, уређују се 

уговором, у складу са законом.           

 За закључење уговора из става 1. овог члана овлашћује се председник Општине 

Сремски Карловци. 

 

Члан 5. 

 

 Предузећа ће комуналне делатности  наведене у члану 1. ове одлуке обављати у складу 

са одлукама које надлежни органи Општине Сремски Карловци буду донели након ступања на 

снагу ове одлуке. 

 Изузетно, од става 1. овог члана до доношења одлука надлежних органа Општине 

Сремски Карловци, предузећа из члана 2. ове одлуке ће у обављању комуналних делатности 

сходно примењивати одлуке које се примењују на територији Града Новог Сада. 

 

 

     Члан 6. 

 

 Општинска управа Општине Сремски Карловци предузима оперативне мере у случају 

поремећаја или прекида у обављању поверених комуналних делатности, у складу са Законом о 

комуналним делатностима РС. и одлукама Општине Сремски Карловци. 

 

 

Члан 7. 

 

 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  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 352- 79/2017-I/1                  

5. септембра 2017.године                        Радмила Букарица                                                                 

Сремски Карловци 
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  На основу члана 2. став 5., чл. 3. и  9. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2011, Одлука УС РС-46/2016 и 

104/2016), члана  15. и 60. став 4. Закона о становању и одржавању зграда („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 104/2016),члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,83/2014 - други закон), 

члана 14. и  20. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“, бр. 12/08 и 17/12), Скупштина општине Сремски Карловци на 13. 

седници одржаној 5.септембра 2017.године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ O ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ 

ИНТЕРЕСА И ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком одређују се комуналне делатности од локалног интереса  и 

поверава обављање комуналних делатности од локалног интереса на територији 

Општине Сремски Карловци. 

  

 Комуналнe делатности од локалног интереса  у смислу става 1. овог члана, 

представљају незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју 

Општине Сремски Карловци. 

 

      Члан 2. 

 

Комуналне делатности од локалног интереса су:  

1. сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије,  

2. декорација Сремских Карловаца, 

3. одржавање елемената визуелних комуникација, опреме за оглашавање и плакатних 

места,  

4. одржавање урбаног мобилијара,  

5. управљање комуналним отпадом, 

6. чишћење јавних површина некатегоризованих на другом месту (фасаде јавних 

зграда, споменици, вештачке подлоге, бехатон и сличне површине),  

7. обезбеђивање карантина за животиње,  

8. обележавање и одржавање простора за извођење паса,  

9. одржавање отворених канала и насипа за одвођење атмосферских вода са површина 

јавне намене.  

  

Услови за обављање комуналне делатности из става 1. овог члана уређују се 

посебним одлукама надлежних органа Општине Сремски Карловци. 

 

         Члан 3. 

 

 Обављање комуналних делатности из члана 2. ове одлуке   на територији 

Општине Сремски Карловци поверавају се Јавном комуналном предузећу „БЕЛИЛО“  

из Сремских Карловаца, Трг Бранка Радичевића број 1 (у даљем тексту.ЈКП). 
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 Члан 4. 

 

 Предузеће из члана 3. ове одлуке и Општина Сремски Карловци ће међусобне 

обавезе  одређивати према донетом Програму пословања за обављање поверених 

комуналних делатности  ЈКП, на које сагласност даје Општинско веће Општине 

Сремски Карловци. 

 

     Члан 5. 

 

 Скупштина општине и Општинско веће Општине Сремски Карловци 

предузимају  оперативне мере у случају поремећаја или прекида у обављању поверених 

делатности из члана 2. и 3. Ове одлуке, у складу са Законом и одлукама  Општине 

Сремски Карловци. 

 

Члан 6. 

 

 Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Одељење за комунално 

стамбене  послове и заштиту животне средине у складу са Законом и Општинским 

прописима. 

 О  резултатима надзора Одељење из става 1. овог члана  обавештава надлежни 

орган  ЈКП „Белило“  са налогом да отклоне одређене пропусте у року који одреди. 

 

Члан 7. 

 

 Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши Одељење за 

инспекцијске послове Општине Сремски Карловци. 

 

Члан 8. 

 

 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  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                    ПРЕДСЕДНИК                          

Број: 352- 80/2017-I/1                 

5. септембра 2017.године              Радмила Букарица,с.р. 

Сремски Карловци 
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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени 

гласник РС“ бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и 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 13. седници одржаној дана 5.септембра 2017. 

године,  доноси 

 

 

ОДЛУКУ О  

 ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 

ОСНОВНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 

   

Овом Одлуком уређују се права на финансијску подршку породици са децом, носиоци 

права, услови и начин остваривања ових права. 

Права на финансијску подршку породици са децом чине права родитеља и деце која се 

установљавају ради: 

-побољшања услова за задовољавање основних потреба деце 

-подстицаја рађања деце на територији Општине Сремски Карловци 

-подршка породицама са децом са сметњама у развоју или инвалидитетом  

 

 

ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ 

 

Члан 2 

 

Права на финансијску подршку породици са децом из члана 1. ове Одлуке су: 

 

• Једнократна новчана помоћ за свако рођено дете (родитељски додатак) 

• Једнократна новчана помоћ породици у којој се роде близанци или тројке, 

• Новогодишња новчана помоћ  

• Новогодишњи поклон 

• Новчана помоћ за ђаке прваке 

• Новчана награда ђацима генерације основне и средње школе 

 

 

Члан 3 

 

   Права из члана 2. ове одлуке могу се остварити под условом да је подносилац захтева:  

• држављанин Републике Србије 

• има пријављено пребивалиште на територији општине Сремски Карловци, 

односно односно боравиште, ако је избеглица или расељено   лице са 

територије Косова и Метохије.   

         

 Поред испуњености услова из става 1.овог члана, право из члана 2. став тач.1-4. ове 

Одлуке, може да оствари мајка која је имала пребивалиште или боравиште на територији 

општине Сремски Карловци у моменту рођења детета и ако непосредно брине о детету.  

 У случају да је мајка из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, 

право остварује отац детета, под истим условима као и мајка. 
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1. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ  ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ –     

     РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК 

 

Члан 4. 

 

        Право на једнократну новчану помоћ (родитељски додатак) остварује мајка, за свако 

рођено дете, без обзира на редослед рођења. 

 

 

       2. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ 

БЛИЗАНЦИ ИЛИ ТРОЈКЕ 

 

Члан 5. 

 

Право на једнократну  новчану помоћ породици у којој се роде близанци или тројке, 

остварује мајка која их роди. 

 

 

 3. НОВОГОДИШЊА НОВЧАНА ПОМОЋ 

 

Члан 6. 

 

Право на новогодишњу новчана помоћ остварује мајка, за дете које је прво рођено у 

новог календарској години, а  која има пребивалиште у општини Сремски Карловци. 

 

 

 4. НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОН 

  

Члан 7. 

 

Право на новогодишњи поклон остварује мајка, за дете које је рођено првог  јануара 

нове календарске године, са пребивалиштем  у општини Сремски Карловци. 

 

Мајка која оствари право на новогодишњи поклон нема право на новогодишњу новчану 

помоћ. 

 

 

Члан 8. 

 

Уз захтев за остваривање права из члана 2. тачка  1-4. ове Одлуке мајка детета подноси:  

 

1. фотокопију личне карте (електонски очитана)  

2. фотокопију текућег рачуна  

3. изјаву да непосредно брине  о детету 

 

Службеним путем се прибавља извод из матичне књиге рођених за сву децу. 

 

Када неко право из члана 2. тачка  1-4. ове Одлуке остварује отац детета, уз захтев за 

остваривање права поред доказа из става 1.овог члана, подноси и један од доказа из члана 17. 

став 1. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку 

породици са децом („Службени гласник Републике Србије“ број 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 

51/10, 73/10 и 27/11-одлука УС). 
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     5. НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 

 

Члан 9. 

 

Право на једнократну новчану помоћ за ђаке прваке припада родитељу  чије дете први 

пут уписује први разред основне школе. 

Списак ученика који су уписали први разред,  Основна школа доставља  Одељењу за 

друштвене делатности почетком школске године, које решењем одлучује о признавању права и 

исплати новчаног износа. 

 

Члан 10. 

 

Висина једнократне новчане помоћи за свако рођено дете (родитељски додатак), 

једнократне новчане помоћи породици у којој се роде близанци или тројке, новогодишње 

новчане помоћи, новогодишњег  поклон а, новчане помоћи за ђаке прваке и новчане награде за 

ђаке генерације  утврђује се, за сваку годину, актом Општинског већа општине Сремски 

Карловци. 

 

 

6. НОВЧАНА НАГРАДА  ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ 

 

Члан 11. 

 

Ученик Основне школе који је изабран за ђака генерације и ученик Средње школе 

изабран за ђака генерације, као и ученици који су освојили награде на државним и 

интернационалним такмичењима у организацији Министарства, покрајине, локалне 

самоуправе, имају право на новчану награду.   

Основне и средње школе достављају на крају школске године имена ученика који су 

изабрани за ђака генерације Одељењу за друштвене делатности, које актом одлучују о 

признавању права и исплати новчаног износа. 

 

Члан 12. 

 

             Висина новчане награде за ђаке генерације и број ученика који остварују право на 
новчану награду , у складу са овом Одлуком,   утврђује се, за сваку годину, актом Општинског 

већа општине Сремски Карловци. 

 

Члан 13. 

 

Актом Општинског већа могу се утврдити и друге врсте финансијске подршке 

породици са децом,у складу са Законом и могућностима буџета Општине. 

 

 

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 

Члан 14. 

 

Захтев за остваривање права из члана 2. тачка 1-2. ове Одлуке  подноси се Одељењу за 

друштвене делатности у року од 90 дана од дана рођења детета, које решењем одлучује о 

признавању права и исплати новчаног износа. 
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 Захтев за остваривање права из члана 2. тачка 3 и 4. ове Одлуке, подноси се Одељењу 

за друштвене делатности, у року од 30 дана од дана рођења детета, које решењем одлучује о 

признавању права и исплати новчаног износа. 

 

Члан 15. 

 

Против решења којим се одлучује о праву на једнократну новчану помоћ породици са 

децом (родитељски додатак),  на једнократну новчану помоћ породици у којој се роде 

близанци или тројке,  на новогодишњу новчану помоћ, новогодишњи поклон, новчану помоћ 

за ђаке прваке и новчану награду ђацима генерације основне и средње школе, може се изјавити 

жалба Општинском већу општине Сремски Карловци, у року од 15 дана по пријему решења. 

 

Члан 16. 

 

Средства за исплату права из члана 2.  тачка 1-4  ове Одлуке, уплаћују се мајци на 

текући рачун. 

Средства за исплату права из члана 2.  тачка 5 и 6. ове Одлуке биће уплаћена на рачун 

школе. 

 

Члан 17. 

 

Одељење за буџет и финансије извршиће исплату једнократне новчане помоћи за свако 

рођено дете (родитељски додатак), једнократне новчане помоћи  породици у којој се роде 
близанци или тројке, новогодишње новчане помоћи, новогодишњи поклон, новчане помоћи за 

ђаке  прваке и новчане награде ђацима генерације основне и средње школе,  у року од 15 дана 

од дана доношења решења. 

 

Члан 18. 

 

Средства за исплату  права из члана 2. Ове Одлуке обезбеђује се у буџету општине 

Сремски Карловци. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о финансијској подршци 

породици са децом („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 30/2015). 

 

Члан 20. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Сремски Карловци“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци                                                                             

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К                                                                                                                     

Број: 56-2 /2017-I/1                Радмила Букарица,c.p.                          

Датум: 5.септембра 2017.године                                 

Сремски Карловци 
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  На основу  члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

бр.129/2007,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 39. став 1. Закона о 

равноправности полова („Службени гласник РС“ бр.104/2009) и члана  14. став 1. тачка 

34. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски 

Карловци бр.12/2008 и 17/2012 ), Скупштина Општине Сремски Карловци, на 13. 

седници одржаној __септембра  2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ   О  

УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ 

 НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком усваја се Европска повеља о родној равноправности на локалном 

нивоу (у даљем тексту: Евроопска повеља), као програмски основ за планирање у 

области родне равноправности на локалном нивоу. 

 

Члан 2. 

 

Европска повеља је оквир за израду Локалног акционог плана за родну 

равноправност општине Сремски Карловци за унапређење положаја жена и родне 

равноправности за период од 2018. до 2020. године. 

 

Члан 3. 

 

Локални акциони план за родну равноправност општине Сремски Карловци за 

период од 2018. до 2020. године, биће усклађен са стратешким правцима дефинисаним 

Националном стратегијом за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године и  

са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године. 

 

Члан 4. 

 

Средства за имплементацију Локалног акционог плана за родну равноправност  

општине Сремски Карловци у периоду од 2018. до 2020. године, планирају се Одлуком 

о буџету Општине Сремски Карловци. 

 

Члан 5. 

 

Доношење свих оперативних одлука неопходних за израду Локалног акционог 

плана до његовог усвајања од стране Скупштине општине Сремски Карловци, су у 

надлежности Председника Општине  Сремски Карловци и Општинског већа Општине 

Сремски Карловци. 

 

 

Члан 6. 

 

Овлашћује се Председник општине Сремски Карловци да потпише Европску 

повељу о родној равноправности на локалном нивоу. 
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Члан 7. 

 

Општина Сремски Карловци преузима обавезу да обавести Савет Европских 

општина и региона (Council of European Municipalities and Regions) и Сталну 

конференцију градова и општина, односно националну координаторку за родну 

равноправност за праћење примене Европске повеље о родној равноправности на 

локалном нивоу, о усвајању Европске повеље. 

 

 

Члан 8. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Општине Сремски Карловци ". 

 

 

 

Република Србија   

Аутономна Покрајина Војводина   

Општина Сремски Карловци   

Скупштина Општине Сремски Карловци   

Број : 010-6/2017-I/1  

5.септембра 2017.године    

Сремски Карловци  

                                                

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                                                                                           Радмила Букарица,с.р. 
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На основу члана   52. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 

15/2016) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Сремски Карловци (''Службени 

лист Општине Сремски Карловци'', бр. 12/08 и 17/12), Скупштина општине Сремски 

Карловци, на 13. седници одржаној 5.септембра 2017.године донела је   

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о престанку вршиоца дужности директора  

Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци 

 

 

I 

 

Утврђује се да Горану Лукићу, престаје дужност вршиоца дужности директора 

Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци, са даном 05. септембар 

2017. године. 

 

 

 

II 

 

Овај закључак објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 020-39 /2017-I/1                  

Дана 5.септембар 2017.године                           Радмила Букарица,с.р.                                                  

Сремски Карловци 
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      На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 15/2016), и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине 

Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/2008 и 

17/2012), Скупштина општине Сремски Карловци на својој 13. седници одржаној 

5. септембра 2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

 

    1.ГОРАН ЛУКИЋ, дипломирани менаџер, из Сремских Карловаца, ул. 

Гаврила Принципа бр. 19  именује се за директора Јавног комуналног 

предузећа „Белило“, Сремски Карловци, на период од четири године. 

    2.Ово решење је коначно. 

    3.Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, „Службеном листу општине Сремски Карловци“ и на интернет 

страници општине Сремски Карловци. 

    

 

    О б р а з л о ж е њ е 

 

      Решењем Скупштине општине Сремски Карловци број 020-71/2016-I/1 од 

05.09.2016. г. Горан Лукић је именован за вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Белило“, Сремски Карловци до именовања директора на 

основу спроведеног конкурса, а најдуже до једне године. 

     Скупштина општине Сремски Карловци је на 11. седници одржаној 14.јуна 

2017.године, донела  Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Белило“ број 112-9/2017-I/1. Одлука је била 

објављена у „Службеном листу општине Сремски Карловци“ број 14/2017. 

     Јавни конкурс  објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“, бр. 

61/23.06.2017.г.,  „Службеном листу Општине Сремски Карловци“ број 15 од 

23.јуна 2017.године, на интернет страници Општине Сремски Карловци и  

дневном листу „Дневник“ од 24.јуна 2017.г.(обавештење). Јавни конкурс је био 

отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

тј. од 24.06.2017.године до 24.07.2017.године. 

    На основу Решења Скупштине општине Сремски Карловци донетих на 

седницама од 10.10.2016.г. и 22.08.  Јавни конкурс је спровела Комисија за 

именовања. 

    Комисија за именовања је по истеку рока за подношење пријава, констатовала 

да је на јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа 

„Белило“,  поднета 1 /једна/ пријава од стране Горана Лукића. 

    Комисија за именовања је утврдила да је пријава потпуна и благовремена 

(садржи сву документацију –доказе који су тражени Јавним конкурсом).  

    Након  истека рока за подношење пријава  Комисија је на седници одржаној 

24.08.2017.г.године  саставила списак са једним кандидатом - Гораном Лукићем, 
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који испуњава све законске услове за именовање директора предвиђене 

конкурсом. 

 

    Комисија је утврдила следеће: 

 

1.да је Горан Лукић пунолетно лице, што је утврђено увидом у Извод из матичне 

књиге рођених матичара у Сремским Карловцима од 22.06.2017.г., 

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, што је утврђено увидом у Диплому Универзитета „Унион – Никола 

Тесла“ Београд Факултета за менаџмент из Сремских Карловаца број: 2317/15 од 

02.07.2015.г. о стеченом високом образовању и стручном називу дипломирани менаџер 

- оверена фотокопија од стране Општинске управе Сремски Карловци под бројем 

Ов.бр. 1350 од 02.07.2015. године, 

3.да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из услова дефинисаних у тачки 2., најмање три године радног искуства на 

пословима који су повезани са пословима јавног предузећа и да има радно искуство у 

организовању рада и вођењу послова, што је утврђено увидом у: 

-фотокопију радне књижице рег. број 237/83 од 02.08.1983.г. издатa од Скупштине 

Општине Нови Сад, оверена од стране Општинске управе Сремски Карловци под 

бројем Ов. Бр. 1297 од 22.06.2017. године, 

-потврду Општинске управе-Одељења за општу управу и заједничке послове, број 119-

1/2017-III-37 од 22.06.2017. године о обављању послова у Одељењима Општинске 

управе Сремски Карловци, 

-потврду ЈКП „Белило“, број 115/2017 од 27.06.2017. године о обављању послова у ЈКП 

„Белило“, 

-потврду Општинске управе-Одељења за општу управу и заједничке послове број 119-

1/2017-III-44 од 13.07.2017. године у којој је наведено: „да је Горан Лукић засновао 

радни однос у Општинској управи Општине Сремски Карловци на одређено време и 

почео са радом дана 01.09.1998. године на радном месту комунални саобраћајни 

инспектор а на неодређено време почео са радом 02.10.2000. године на радном месту 

комунални инспектор, које је обављао до 19.11.2002. године“, 

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

вршењу функције у органу политичке странке, што је утврђено увидом у изјаву Горана 

Лукића, да није члан органа ниједне политичке странке, оверену од стране Општинске 

управе Сремски Карловци под бројем Ов. Бр. 1321 од 26.06.2017. године, 

5.да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, односно да му нису 

изречене мера безбедности, што је утврђено увидом у: 

-уверење Министарства унутрашњих послова у Новом Саду број: 05/15/1/ број стр. пов: 

01-235-49615/17-1 АB од 19.06.2017. у којем је наведено: „према подацима из казнене 

евиденције ове Полицијске управе није осуђиван и нису му изречене мере 

безбедности“,  

-уверење Основног суда у Новом Саду број КУ-7314/2017 од 16.06.2017. које гласи: „да 

није покренут кривични поступак као и да није покренута истрага за кривична дела из 

надлежности ових судова и тужилаштва“, 

-потврду Привредног суда у Новом Саду, број 651/2017 од 19.06.2017. године у којој је 

наведено: „није осуђиван за привредне преступе“, 

-потврду Привредног суда у Новом Саду, број 651/2017 од 19.06.2017. године у којој је 

наведено: „да Привредни суд у Новом Саду није изрекао правноснажну судску меру 

забране вршења делатности, дужности и послова“. 
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    Комисија да је Горан Лукић приложио и следећи документ: 

-извод из Обједињеног Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи и општинског правобранилаштва Општине Сремски Карловци 

(објављен у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“ бр. 1/2017) за радно 

место комунални инспектор, где је у условима за радно место наведено стечено високо 

образовање. 

 

    На основу горе наведене документације утврђено је да је Горан Лукић обављао 

послове: 

1.комунално саобраћајног инспектора у времену од 01.09.1998.г. до 01.10.2000.г. што 

износи укупно 2 године, 1 месец и 0 дана,  

2.комуналног инспектора од 02.10.2000.г. до 19.11.2002.г. што износи укупно 2 године, 

1 месец и 17 дана, и 

3.да је вршио функцију вршио дужности директора ЈКП „Белило“ годину дана од 

05.09.2016.г. до 05.09.2017.г. 

 

    Комисија   је сачинила  Записник о изборном поступку и ранг листу за 

именовање директора ЈКП „Белило“ Сремски Карловци са једним кандидатом, 

Гораном Лукићем, и сву напред наведену документацију је дана 25.08.2017. 

доставила Општинском већу општине Сремски Карловци у циљу припреме 

предлога акта о именовању директора ЈКП „Белило“ Сремски Карловци. 

     Сходно одредбама члана 24.став 3. Закона о јавним предузећима(„Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 15/2016) члана 40. став1. тачћка 10 Статута 

општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 

12/2008 и 17/2012), донето је решење као у диспозитиву. 

         

 

      УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

     Против овог решења може се покренути управни спор подношењем тужбе 

Управном суду у Београду  у року од 30 дана од дана пријема решења односно 

објављивања у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“, сходно члану 

48. став 6. Закона о јавним предузећима. 

 

     

 

                                  
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                             
Број: 020-40/2017-I/1                                                           Радмила Букарица,c.p. 

5. септембра 2017.године                            

Сремски Карловци                                                          
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