
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 2/2017.  
25. јануара 2017. године  

Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 
    

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 
13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 8. Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 
2017. годину („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 39/2016), Општинско 
веће Општине Сремски Карловци на седници одржаној  25. јануара 2017. године 
донело је  
 

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, 

ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА  
ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 
Члан 1. 

 
 Правилником утврђују се критеријуми и начин за расподелу средстава по 

конкурсу расписаном за финансирање и суфинансирање учешћа или организовања 
културних манифестација и пројеката и програма од интереса за општину Сремски 
Карловци (у даљем тексту: пројекат). 
 

Члан 2. 
 

Финансирање и суфинансирање пројеката врши се на основу Конкурса који 
расписује Председник општине Сремски Карловци. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страни општине Сремски Карловци 
и средствима јавног информисања. 

Средства се додељују на следећи начин: 
-75% средстава за финансирање и суфинансирање пројеката додељује се на основу 
јавног конкурса; 
-25% средстава додељује се по појединачном захтеву на основу стално отвореног 
конкурса, за програме и пројекте који су непредвидиви и захтевају хитност у 
реализацији. 

Председник општине, на основу појединачног захтева из става 3. алинеја 2. овог 
члана доноси акт о додели средстава у року од 5 дана од дана пријема захтева. 
 

Члан 3. 
 

Конкурс се расписује најкасније до 31. јануара текуће године. 
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Члан 4. 
 

Право учешћа на конкурс имају подносиоци пријава који испуњавају следеће 
услове: 

1. Да су субјекти у култури у смислу члана 21. Закона о култури и други субјекти 
у култури у складу са чланом 73. Закона о култури; 

2. Да имају седиште у Сремским Карловцима 
3. Да програм или пројекат којим се конкурише мора бити искључиво из области 

културе и уметности; 
4. Да се пријава подноси у року који је утврђен конкурсом; 
5. Конкурсна документација мора да садржи опис пројекта, реалан и одржив 

финансијски план и неопходну документацију: 
 

− оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве; 

− фотокопију потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног 
органа; 

− фотокопију потврде о пореском идентификационом броју; 
− званичан доказ о рачуну у банци. 

 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. 

 
Члан 5. 

 
 Општинско веће опшђтине Сремски Карловци може изузетно да додели 
средства подносиоцу пријаве, који нема седиште у Сремским Карловцима, ако је 
пројекат од посебног интереса за Општину Сремски Карловци. 
 

Члан 6. 
 
Критеријуми за доношење предлога расподеле средстава по Конкурсу су: 

− циљ манифестације, програма 
− значај програма (локални, регионални, међународни) 
− буџет програма 
− број учесника 
− континуитет манифестације 
− остварене награде и признања пројекта- 
− ауторско дело. 

 
Члан 7. 

 
Председник општине Сремски Карловци ће формирати Комисију за обраду 

конкурсне документације пристигле по расписаном конкурсу и избор пројекта. 
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана. 
Задатак Комисије је да прегледа конкурсну документацију и да на основу 

критеријума из члана 5. овог Правилника сачини извештај и  достави Општинском 
већу. 
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Члан 8. 
 
 Пријава на конкурс подноси се у Општинској управи на образцу пријаве који је 
саставни део конкурса. 
 Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, као и пријаве оних учесника 
на конкурсу, који су у претходној години остварили право на финансирање односно 
суфинансирање програма/пројекта средствима из буџета општине Сремски Карловци, а 
нису поднели извештај о реализацији пројекта, неће се разматрати. 
 

Члан 9. 
 

Председник општине са изабраним подносиоцима пројеката закључује уговоре 
о њиховом финансирању односно суфинансирању. 
 
 

Члан 10. 
 

Изабрани подносиоци пројеката су дужни да Општинској управи-Одељењу за 
финансије и буџет по завршетку пројекта  поднесу извештај о реализацији тих 
културних пројеката. 

 
Члан 11. 

 
Стручно-административне послове за потребе Комисије обављаће Одељење за 

друштвене делатности Општинске управе Сремски Карловци. 
 

Члан 12. 
 
 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину, 
мерилима и критеријумима за финансирање пројеката у области културе („Службени 
лист општине Сремски Карловци“ бр. 3/2013). 
 

Члан 13. 
 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
Службеном листу општине Сремски Карловци. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК 
Број: 6-1/2017-I/1 
Дана: 25.јануара 2017.године       Ненад Миленковић, с.р. 
Сремски Карловци 
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На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 5/2009) 
и члана 8.Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2017. годину („Службени 
лист општине Сремски Карловци“ брoj 39/2016), Општинско веће општине Сремски 
Карловци на седници одржаној  25.јануара 2017.године, донело је 

 
 

ПРАВИЛНИК 
о критеријумима и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из 
буџета Општине Сремски Карловци организацијама и удружењима грађана за 

спровођење програма и пројеката од јавног интереса 
 
 

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1. 
 
 Овим Правилником се прописују мерила, критиријуми и поступак доделе, као и 
начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела 
средстава за финансирање програма која реализују организације и удружења а који су 
од јавног интереса за општину Сремски Карловци. 
 
 

Члан 2. 
 
  Под удружењима се подразумева добровољна и невладина недобитна 
организација заснована на слободи удруживања више физичких и правних лица, 
основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и  
интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног 
органа у складу са законом. 
 

Члан 3. 
 

Јавни интерес подразумева области: 
− социјалне заштите, 
− борачко-инвалидске заштите, 
− заштита лица са инвалидитетом, 
− хуманитарних програма, 
− заштите животне средине, 
− друштвена брига о деци, 
− задовољења потреба младих, 
− програм заштите људских права и 
− друге програме којима се задовољавају јавне потребе. 

 
 

Члан 4. 
 
 Висина средстава за расподелу организацијама и удружењима грађана утврђује 
се сваке године Одлуком о буџету општине Сремски Карловци. 
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Члан 5. 
 
 Средства из члана 4. овог Правилника додељују се на следећи начин: 

- 75% средстава додељује се на основу јавног конкурса за реализацију програма 
огранизација и удружења, 

- 25% средстава додељује се на основу стално отвореног конкурса за реализацију 
програма значајних за грађане општине Сремски Карловци, који су 
непредвидиви и захтевају хитност у реализацији. 

Средства додељена удружењима за финансирање програма по основу стално 
отвореног конкурса из става 1. алинеја 2. овог члана могу износити највише до 20% од 
максималног износа средстава опредељених у буџету за текућу годину за ту намену, по 
појединачном захтеву. 

Председник општине, на основу појединачног захтева из става 1. алинеја 2. овог 
члана доноси акт о додели средстава у року од 5 дана од дана пријема захтева. 
 
 

II    ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 
 

Члан 6. 
 
 Раподела средстава из члана 5. став 1. алинеја 1. овог Правилника врши се 
путем јавног конкурса. 
 Јавни конкурс за доделу средстава или недостајућег дела средстава 
организацијама и удружењима грађана за програме и пројекте од јавног интереса за 
општину Сремски Карловци расписује председник општине Сремски Карловци. 
 Јавни конкурс председник општине расписује најмање једном годишње. 
 
 

Члан 7. 
 
 Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за 
финансирање програма и пројеката организација и удружења грађана (у даљем тексту: 
Комисија). 
 Комисија има председника и два члана коју именује председник општине 
Сремски Карловци, на период од четири године. 
 Чланови комисије не могу бити чланови удружења. 
 
 

Члан 8. 
 

Конкурс за доделу средстава објављује се на званичној интернет страници 
општине Сремски Карловци, на огласној табли општинске управе општине Сремски 
Карловци. 
 Јавни конкурс садржи: 

− област и износ средстава за који се расписује конкурс, 
− рок за подношење пријаве и предлога пројекта, 
− субјекте овлашћене за подношење пријаве, 
− општа мерила и критеријуме за подносиоца пријаве, 
− обим средстава која се додељују 
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− посебна мерила и критеријуме за област за коју се расписује конкурс 
− образац пријаве на конкурс, 
− списак прилога који се обавезно прилажу уз пријаву, 
− рок за подношење пријаве и адреса, 
− рок и начин објављивања Одлуке о избору програма и пројекта, 
− напомену да се непотпуне и неблаговремен пријаве које нису предате у 

прописаном обрасцу неће узети у разматрање, и 
− друге одредбе од важности за реализацију конкурса. 

 
Члан 9. 

 
 Пријаве се подносе Комисији искључиво на прописаним обрасцима. 
 Пријава на јавни конкурс се подноси у року који не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. 
 Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи: 

− Статут, 
− доказ о упису у одговарајући регистар надлежног органа, 
− одлуку надлежног органа о усвајању програма рада за текућу годину, 
− одлуку надлежног органа о усвајању пројекта којим се конкурише, 
− доказ о суфинансирању од партнерске или друге донаторске организације, ако 

се програм или пројекат тако реализује у случајевима када се конкурише за 
недостајућа средства, 

− опис програма или пројекта са финансијским планом, 
− изјаву да не користи средства од других извора финансирања у случајевима када 

конкурише за финансирање целог програма или пројекта, 
− и друге акте које Комисија може навести у конкурсу, а од важности за 

реализацију конкурса. 
 
 

III  МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА РАДА 
 

Члан 10. 
 
 Избор програма и пројектата од јавног интереса који же се финансирати из 
буџета општине Сремски Карловци, врши се, пре свега применом следећих 
критеријума: 

- Област у којој се реализује програм или пројекат, дужина трајања, број лица 
која се укључују у програм или пројекат, могућност развијањ програма или 
пројекта и њихова одрживост, 

- Циљеви који се постижу, пре свега, обим задовољавања јавног интереса, степен 
унапређења стањ у области у којој се програм или пројекат спроводе, 

- Суфинасирање програма из других извора, 
- Подстицање солидарности, заштите и помоћи лицима у специфичним животним 

ситуацијама. 
Ближа мерила за избор програма и пројеката применом критеријума из става 1. овог 

члана као и допунске критеријуме, начин бодовања и друге чиниоце који су од утицаја 
и који су специфични за одређену област утврђује Комисија. 
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Члан 11. 
 
 Комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у 
року који не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
 Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници 
општине Сремски Карловци и огласној табли Општинске управе општине Сремски 
Карловци. 
 На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у 
року од три дана од дана њеног објављивања. 
 Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема. 
 О спроведеном поступку Комисија води записнк. 
 

Члан 12. 
 
 У року од 30 дана од дана утврђивања листе из члана 11. став 1. овог 
Правилника, Општинско веће доноси одлуку о избору програма којим се из буџета 
општине Сремски Карловци додељују средства за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за општину 
Сремски Карловци. 
 Одлука из става 1. овог члана се објављује на званичној интернет страници 
општине Сремски Карловци и огласној табли Општинске управе општине Сремски 
Карловци. 
 

Члан 13. 
 
 У року од 10 дана од дана доношења одлуке, председник Општине закључује 
Уговоре о финансирању програма организација и удружења грађана из буџета општине 
Сремски Карловци са удружењим коме су одобрена средства. 
 

Члан 14. 
 
 Уговорм из члана 13. овог Правилника уређују се међусобна права и обавезе 
уговорних страна, предмет програма, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок 
за реализацију програма односно пројекта, обавеза подношења извештаја, начин 
решавањ спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна значајна за 
реализацију уговора. 

Члан 15. 
 
 Средства по одобреним програмима и пројектима преносиће се сукцесивно, 
динамиком која прати остварење прихода буџета. Могуће је први трансфер извршити 
по авансном рачуну, који не може износити више од 50% вредности пројектас која се 
финансира из буџета општине. Потреба за авансом мора бити посебно образложена и 
доказана. 

Члан 16. 
 
 Средства која се у складу са овим Правилником одобре за реализацију програма 
и пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију 
конкретног програма у складу са уговором који се закључују између председника 
општине и организација и удружења грађана. 
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 Уколико се утврди ненаменско трошење средстава од стране организација и 
удружења грађана или постојање било каквих незаконитости и неправилности у раду, 
Председник општине има право на једнострани раскид уговора. 
 Раскидом уговора удружење је у обавези да врати целокупан износ додељених 
средстава са законском затезном каматом од дана трансфера средстава. 
 Уколико се раскине уговор, та организација и удружење грађана не могу 
наредне године учествовати по јавном конкурсу за расподелу средства. 
 

Члан 17. 
 
 Организације и удружења грађана су у обавези да доставе коначни извештај-
наративни и финансијски у року од 20 дана од дана завршетка програма или пројекта. 
Недостављање извештаја има за последицу раскид уговора. У случају раскида уговора 
органицација или удружење грађана је у обавези да врати целокупан износ додељених 
средстава са законском затезном каматом од дана трансфера средстава. 
 Организацијама и удруђењима грађана који не доставе извештаје из става 1. 
овог члана неће бити додељена средства у наредној години, односно неће бити 
разматрано њихово евентуално учешће на конкурсу. 
 Извештај о реализацији програма, односно пројекта, подноси се Комисији. 
 Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске 
управе или се шаље поштом. 

Члан 18. 
 
 Комисија прати реализацију програма и врши контролу њихове реализације. 
 Организације и удружења грађана, су дужна да Комисији у сваком моменту 
омогуће контролу реализације програма и увод у сву потребну документацију. 
 

Члан 19. 
 
 Организације и удружења грађана, који су добили средства од општине 
Сремски Карловци по основу Конкурса расписаних у текућој години, неће имати 
могућности да добију средства за исти програм или пројекат путем овог конкурса. 
 

Члан 20. 
 
 Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за 
друштвене делатности. 

Члан 21. 
 
 Овај Правилник ступа на снагу наредног 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 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ         Ненад Миленковић, с.р. 
Број: 6-2/2017-I/1 
Дана: 25.јануара 2017.године   
Сремски Карловци   
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 На основу члана 17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 и 
9/06), и члана 64. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине 
Сремски Карловци“, бр. 12/2008 и 17/2012), Општинско веће Општине Сремски 
Карловци на својој 14. седници одржаној 25.јануара 2017. године, донело је  
 
 
 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 
 
 I  Усваја се Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине 
Сремски Карловци за 2016 годину. 

 II  Извештај из тачке I  чини саставни део овог Закључка.  

 III  Закључак  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Сремски Карловци“. 

 IV Закључак доставити „Агенцији за безбедност саобраћаја“ РС и „Савету за 
безбедност саобраћаја Општине Сремски Каловци“. 

 
            
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сремски Карловци 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
Број: 344-2/2017-I/1 
Дана: 25.јануара 2017.године                  Ненад Миленковић, с.р. 
Сремски Карловци  
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 На основу члана 17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15 и 
9/06), и члана 64. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине 
Сремски Карловци“, бр. 12/2008 и 17/2012), Општинско веће Општине Сремски 
Карловци на својој 14.седници одржаној 25.јануара 2017. године, донело је  
 

ПРОГРАМ 
        КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
        БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
                     ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2017.г. 

 
 I   Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја  на територији Општине Сремски Карловци за 2017.годину. 

II  За реализацију овог Програма планирана су средства Одлуком о буџету 
Општине Сремски Карловци за 2017.годину, у износу од 1.520.000,00 динара са ПДВ-
ом и то: 

• од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима у износу од 980.000,00 динара са ПДВ-ом.  

• средства у износу од 540.000,00 динара са ПДВ-ом финансира Општина 
Сремски Карловци. 

III  Средства у износу од 1.520.000,00 динара са ПДВ-ом планирана  за 2017.годину, 
обезбедиће се сразмерно оствареним приходима и то за: 
 

1.  

Унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања за ученике предшколског, 
школског и средњошколског узраста 

588.000,00  
динара са ПДВ-ом 

са следећим активностима:  
• Обука васпитача у предшколској установи у Сремским Карловцима о 

унапређењу саобраћајног образовања и васпитања. 
• Обука деце у предшколској установи у Сремским Карловцима кроз 

представу посвећене безбедности саобраћаја. 
• Обука ученика основне школе у Сремским Карловцима о унапређењу 

саобраћајног образовања и васпитања. 
• Креирање и припрема (штампање) образовно едукативног материјала за 

ученике  основне школе у Сремским Карловцима. 
• Обука деце школског узраста за безбедно учешће бициклом у саобраћају. 
• Обука ученика гимназије (средњошколаца) у Сремским Карловцима – 

вршњачка едукација. 
 

2.  

Изградња успоривача брзине возила (лежећих 
полицајаца)  у зони школе и у улицама са 
повећаним интезитетом саобраћаја 

588.000,00  
динара са ПДВ-ом 

3.  
Техничко опремање јединице саобраћајне 
полиције 

144.000,00  
динара са ПДВ-ом 

4.  

Рад Савета за безбедност саобраћаја Општине 
Сремски Карловци (присуствовање седницама и 
др.) 

80.000,00 динара. 
 

5.  

Набавка светлећих обележја и награда за 
такмичења за ученике предшколског и школског 
узраста 

120.000,00 динара 
са ПДВ-ом. 
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IV о реализацији овог Програма стараће се Одељење за финансије и буџет и 
Одељење за комунално-стамбене послоиве и заштиту животне средине Општине 
Сремски Карловци. 

  

V   Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном лису 
општине Сремски Карловци“. 

  

VI   Програм доставити „Агенцији за безбедност саобраћаја“ РС и „Савету за 
безбедност саобраћаја Општине Сремски Каловци“. 
 

 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сремски Карловци 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
Број: 344-3/2017-I/1 
Дана: 25.јануара 2017.године                  Ненад Миленковић, с.р. 
Сремски Карловци  
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На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/07 и 83/14 – др. закон) и на основу члана 61. став 1. тачка 11. Статута Општине 
Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр.12/08 и 17/12), 
председник општине донео је следећу  
 
 

ОДЛУКУ 
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПРОГРАМА 

„НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ“ 
 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком именују се координатор и чланови радне групе за координацију 
програма „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“.  
 
 

Члан 2. 
 

За координатора радне групе именује се Дарко Миланковић, координатор 
канцеларије за младе. 
 

Члан 3. 
 

За чланове тима радне групе, именују се: 
1. Игор Релић, шеф одељења за локални економски развој и привреду, 
2. Часлав Калинић, сарадник у канцеларији за КЛЕР, 
3. Хаџи Страхиња Стојковић, сарадник у Кабинету председника општине, 
4. Небојша Мркић, извршилац послова у одељењу за урбанизам, 
5. Сњежана Марјановић, извршилац послова у одељењу за финансије и буџет, 
6. Дејан Манојловић, директор ТООСК-а.  

 
Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу 
Општине Сремски Карловци“. 
 
 
Република Србија                                                                
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сремски Карловци  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 020-3/2017-I/2                                                                 Ненад Миленковић, с.р. 
Дана: 26.01.2017. године 
Сремски Карловци                                                                    
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