
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 9/2019  
 27. фебруар 2019. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/2007, 83/2014, 101/2016.  и  47/2018) члана 5. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број 21/2016, 113/2017 и  95/1018), члана 9.  Закона о платама у државним 

органима и јавним службама (''Службени гласник РС'' број  34/2001,  62/2006-др. закон, 

63/2006-испр. др. закона, 116/2008-др. закона, 92/2011, 99/2011-др. закон, 10/2013, 

55/2013, 99/2014 и 21/2016-де. Закона), члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима 

(''Службени гласник РС'' број 44/2008-пречишћен текст, 2/2012, 113/2017-др. закон и 

23/2018),  члана 53. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника (''Службени гласник РС'' број 98/2007, 84/2014 и 84/2015), члана 5. 

Уредбе о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним 

органима (''Службени гласник РС'' број 44/2008  и  78/2012)  и  члана  44. став 1. тачка 

8. Статута општине Сремски  Карловци ''Службени лист општине Сремски Карловци'' 

број 7/2019) Скупштина општине Сремски Карловци на 27.седници од 27.фебруара                

2019.године  године доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ И НАКНАДАМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређује се начин утврђивања плата,  додатака, накнада и  

других примања функционера,  лица које бира  или поставља Скупштина општине, 

и лица које поставља Општинско веће и  Председник општине, службеника на 

положају, одборника и члановa  радних тела општине Сремски Карловци. 
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II  ПЛАТЕ 

Члан 2. 

       

              Функционери и службеници на положају, лица која је изабрала и поставила 

Скупштина општине , Општинско веће и Председник општине и која су на сталном 

раду у Општини за свој рад примају плату. 

 Плата за функционере и службенике на положају утврђује се поступком који 

прописује Закон о платама у државним органима и јавним службама и подзаконских 

акати  које је усвојила  Влада Републике Србије, и уз примену следећих коефицијената: 

 

 1.  За изабрана лица 

                 -за председника општине 7,74; 

       -за заменика председника општине 7,50; 

       -за председника Скупштине општине 7,50; 

                 - за заменика председника Скупштине општине 7,00; 

       -за члана Општинског већа  7,00; 

                  -за члана Општинског већа на сталном раду   3,90; 

 

            2. За постављена лица 

      -за начелника општинске управе 31,00; 

      -за заменика начелника општинске управе 28,62; 

      -за секретара Скупштине општине 31,00;     

                  -за заменика секретара Скупштине општине 29,62; 

       -за Општинског правобраниоца31,00; 

       -за помоћника председника општине 27,36. 

 

Члан 3. 

 

Плате изабраних и постављених лица утврђују се на основу: 

1. Основице за обрачун плата; 

2. Коефицијента; 

3. Додатка на плату  и 

4. Обавеза које запослени плаћа по основу пореза и допрриноса за обавезно 

социјално осигурање из плате, у складу са законом. 
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Члан 4. 

 

Основицу за обрачун  и исплсату плата утврђује Влада Републике Србије.  

 

 

Члан 5. 

 

         Коефицијент за обрачун и исплату плата изражава сложеност  послова, 

одговорност, услове рада и стручну спрему. 

         Коефицијент за обрачун и исплату плата садржи и додатак на име накнаде за 

исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора. 

 

 

Члан 6. 

 

        Лица која је изабрала Скупштина општине, а не налазе се на сталном раду у 

општини Сремски Карловци, имају право на накнаду за вршење функције. 

          Лицу из претходног става  овог члана припада накнада за вршење функције у 

висини које се утврђује  у износу од 33% од плате обрачунате применом коефицијента  

утврђеног за изабрана лица  из члана 2. ове Одлуке. 

          Обрачун накнаде из става 2. овог члана  врши  Општинска управа, Одељење за 

буџет и финансије на терет буџета у роковима како је то предвиђено за запослене  у 

Општинској управи, а у складу са законом и подзаконским актима. 

 

Члан 7. 

 

          Одборник Скупштине општине има право на одборнички додатак, изгубљену 

зараду, путне трошкове и долазак на седницу Скупштине и њених радних тела, 

дневнице и накнаду  других трошкова везаних за вршење одборничкефункције. 

 

 

Члан 8. 

 

   Одборник за вршење одборничке дужности  има право на месечни одборнички 

додатак у висини 15% од просечне месечне зараде  по запосленом у Републици                  
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Србији према последњем  објављеном податку републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

  Одборник за учешће у раду Скупштине, скупштинских радних тела  чији је 

члан има право на накнаду  у висини 5%  од просешне месечне зараде  по 

запосленом у Републици Србији према последњем  објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове статистике. 

          Право на накнаду из става 2.  овог члана има и члан радног тела Скупштине, који 

није одборник. 

          Ако је одборник ангажован на некој функцији у Скупштини општине право на 

плату или накнаду има само по једном основу. 

 

 

Члан 9. 

 

        Чланови комисија, савета, одбора и радних тела која образују органи општине 

имају право на новчану накнаду  у висини  5%  од просечне месечне зараде  по 

запосленом у Републици Србији према последњем  објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове статистике, по одржаној седници. 

            

          Право на накнаду из претходног става немају чланови комисија, савета, одбора и 

радних тела ако су функционери, службеник на положају и службеник у општинској 

управи, као и запослени у јавним предузећима и установама, у случају одржавања 

седнице у току радног времена, као и чланови оних комисија, савета, одбора и радних 

тела за које је посебним законом или другим прописом утврђено да немају право на 

накнаду. 
 
 

Члан 10. 

 

  Плата утврђена у смислу члана 2. ове одлуке исплаћује се за рад у пуном  

радном времену, односно радном времену које се сматра пуним. 

       Пуно радно време износи 40 часова недељно, односно 8 часова дневно у оквиру 

утврђеног радног времена, у периоду од 07,30 до 15,30 часова. 

       Сматраће се да је функционер и службеник на положају остварио пуно радно 

 време и уколико је на раду провео 8 часова дневно у периоду 07,30 до 15,30 часова. 

       Функционер и службеник на положају који ради пуно радно време има право 

 на одмор у току дневног рада у трајању од 30 минута и то време одмора се урачунава у 

радно време. 

 

 

Члан 11. 

 

           Изабрана и постављена лица  која су на сталном раду у општини Сремски 

Карловци остварују сва права из радног односа утврђена општим прописима о раду у 

погледу коришћењаа годишњег одмора, рада за време државних празника, привремене 
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спречености за рад  услед боловања, стручног оспособљавања и усавршавања и у 

другим оправданим  случајевина  одсуствовања са рада.  

 

Члан 12. 

 

Додатак на плату припада за: 

   1. Време проведено у радном односу (минули рад) - за сваку пуну годину рада 

остварену у радном односу код послодавца - у износу од 0,4% од основице; 

 

    2. Рад на дане државног и верског празника - у износу од 110% од основице, 

сразмерно времену проведеном на раду. 

 

Члан 13. 

 

   Функционери и службеници на положају имају право на накнаду зараде за време 

одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то: 

      1) у висини од 65% просечне месечне зараде у претходна три месеца пре месеца у 

којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од 

минималне зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад 

проузрокована болешћу или повредом ван рада и 

       2) у висини од 100% просечне месечне зараде у претходна три месеца пре месеца 

у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од 

минималне зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад 

проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу. 

 

Члан 14. 

 

          Функционерима и службеницима на положају накнађују се трошкови превоза за 

долазак на рад и одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у градском 

или приградском, односно међуградском саобраћају. 

 Накнада из става 1, овог члана припада изабраном или постављеном лицу за 

дане проведене на раду. 

 

 

Члан 15. 

 

             Функционери, постављена лица и службеници на положају имају право на 

накнаду трошква за време проведено на службеном путовању у земљи и иностранству. 

 Службено путовање изабраног лица у земљи и иностранству у смислу ове 

Одлуке, јесте путовање на које се упућује изабрано лице да, по налогу 

Административно-мандатне комисије, изврши службени посао ван места рада. 
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        Службено путовање може да траје најдуже 15 дана непрекидно. 

        Ако потребе службеног пута захтевају или ако започети посао не може да се  

прекине, службено путовање, уз сагласност Административно – мандатне комисије 

Скупштине општине Сремски Карловци, може да таје и дуже од 15 дана, али највише 

30 дана непрекидно. 

 

Члан 16. 

 

            Функционерима, постављеним лицима и службеницима на положају се 

накнађују трошкови смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у вези са 

службеним путовањем у замљи и трошкови службеног путовања  у иностранство  под 

услобима, на начин и у в утвреним  Законом и подзаконским актима. 

 

Члан 17.  

               

            Функционеру и службенику на положају које одлази у пензију исплаћује се 

отпремнина на начин прописан Уредбом о накнади трошкова и отпремнина државних 

службеника и намештеника. 

 

 

Члан 18. 

 

         Функционери имају права на јубиларну новчану награду у висини просечне 

зараде без пореза и доприноса по запосленом у Репиблици Србији према последњем 

објављеном податку органа надлежнг за послове статистике, с тим што се висина 

новчане награде увећава за 25 % при сваком наредном остваривању тога права. 

          Јубиларном годином сматра се година у којој лице из става 1. Овог члана  

навршава 10, 20, 30, 35 и 40 година рада проведених у радном односу  општини 

Сремски  Карловци, као и у органима територијалне аутономије и јединицама локалне 

самоуправе. 

          Изузетно ако лицу из става 1.овог члана престаје рад у органу општине, а 

остварио је право на јубиларну награду, награда ће се исплатити након престанка рада 

или нњеговом наследнику. 

 

 

Члан 19 

 

          Изабраном и постављеном лицу припада солидарна помоћ у случају: 

1. Дуже или теже болести запосленог на функцији или члана његове породице; 

2. Набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана 

његове уже породице; 

3. Здравствене рехабилитације запосленог на функцији; 
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4. Настанка теже инвелидности; 

5. Набавке лекова за запосленог или члана његове уже породице; 

6. Смрти члана уже породице  запосленог на функцији, а његовој породици тза случај 

смрти запосленог, у висини просечних погребних услуга, а највише до висине 

неопорезивог износа који је предвиђен којим се уређује порез на доходак грађана; 

7. Родитеља запосленог на функцији у висини 50 % просечних трочкова погребних 

услуга, односно неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез 

на доходак грађана;  

 У случајевима  из става 1. овог члана тачка 1-5 може се одобрити помоћ лицима која 

су остварила право на пензију у општини Сремски Карловци. 

 

Члан 20. 

 

          Право на помоћ остварује се на основу захтева који подноси лице из става 1. 

претходног члана ове Одлуке, уз који прилже здравствену и другу документацију на 

основу које се утврђује основаност захтева. 

         Одлуку о исплати помоћи до висине неопорезивог износа  у смислу Закона о 

порезу на доходак грађана доноси начелник  Општинске управе у складу са 

расположивим средствима. 

        Одлуку о исплати помоћи у висини преко неопорезивог износа у смислу закона о 

порезу на доходак грађана, доноси председник општине. 

        Висина помоћи у току године, у случајевимавима утврђеним у ставу 1.тачкама 1-5  

претходног члана ове Одлуке, исплаћује се у складу са средствима обезбеђеним 

Одлуком о усвајању буџета општине Стемски Карловци, а највише до висине три 

просечне нето зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према 

последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

 

Члан 21. 

 

       Деци функционера и службеника на положају старости до 15 година живота,  

обезбеђује се поклон за Божић и Нову годину у вредности до неопорезивог износа који 

је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана. 

      Право из става 1. овог члана обезбеђује се преко Општинске управе.. 

      Одлуку о поклону из става 1. овог члана доноси Председник општине. 

 

 

Члан 22. 

 

 Функционер и службеник на положају који по истеку мандата не буде поново 

изабран или постављен или који у току трајања мандата буде разрешен, а не може се 

распоредити на радно место у истом органу које одговара његовој стручној спреми и 
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радним способностима и сходно томе му је престала функција, има право на накнаду 

плате у трајању од три месеца коју је имао на дан престанка функције. 

 Право на накнаду плате из става 1. овог члана може се изузетно продужити до 

три месеца уколико у том времену функционер и службеник на положају стиче право 

на пензију. 

 Право на накнаду плате из става 1. и  2. овог члана престаје заснивањем радног 

односа или стицањем права на пензију. 

 

Члан 23. 

 

        Накнаде утврђене овом  Одлуком исплаћиваће се из средстава будџета општине. 

 

 

Члан 24. 

 

 Појединачна решења о остваривању права одборника, изабраних и постављених 

лица која је изабрала и поставила Скупштина општине доноси Административно-

мандатна комисија. 

Члан 25. 

 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама 

одборника у Скупштини и платама изабраних и именованих и постављених  лица 

Скупштина општине Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци'' 

број 17/2004 и 9/2005 ). 

 

Члан 26. 

 

            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   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Број:  120- 3/2018-I/1                   Александар Цвјетковић,c.p. 

 27. фебруара 2019.године 

Сремски Карловци 
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На основу члана 44. став 1. тачка 12. Статута општине Сремски Карловци (''Сл. лист 

општине Сремски Карловци'' број 7/2019) и члана 12. Статута Туристичке организације 

општине Сремски Карловци  (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 

4/2017) Скупштина општине Сремски Карловци на својој  27.седници од 27.фебруара 

2019.године,  доноси 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

I 

 

 Протојереј ЈОВАН МИЛАНОВИЋ, разрешава  се дужности члана Управног 

одбора Туристичке организације општине  Сремски Карловци, на лични захтев, са 

даном доношења решења. 

 

 

II 

 

Протосинђел др КЛЕОПА СТЕФАНОВИЋ, именује се за члана Управног 

одбора Туристичке организације општине  Сремски Карловци, са наредним даном од 

дана доношења овог решења. 

 

III 

     

 Ово Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Број: 020- 19 /2019-I/1            

27.фебруара   2019.године           Александар Цвјетковић,c.p. 

Сремски Карловци 
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На основу члана 51. Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист Општине 

Сремски Карловци'' број 7/2019) и члана 52. Пословника о раду Скупштине општине 

Сремски Карловци (''Службени лист Општине Сремски Карловци'' број 13/08 и 24/16) 

Скупштина општине Сремски Карловци на својој  27 седници одржаној 27.фебруара 

2019.године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИЗБОРУ ЧЛАНА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНЕ 

КОМИСИЈЕ 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

I 

 

 Разрешава се ЈЕЛЕНА ДОБРИЈЕВИЋ, дужности члана Административно-

мандатне комисије  Скупштине општине Сремски Карловци , са даном доношења овог 

решења.. 

 

II 

 

КРИСТИНА ГАВРИЛОВИЋ, бира се за члана Административно-мандатне 

комисије Скупштине општине Сремски Карловци. 

 

 

III 

 

 

 Мандат изабраног  члана  Административно-мандатне комисије траје до истека 

мандата Скупштине општине Сремски Карловци. 

 

 

IV 

 

 Ово Решење  ступа на снагу наредног дана од дана доношења овог решења и 

објавиће се   у  ''Службеном листу Општине Сремски Карловци''. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Број: 020-4 /2019-I/1 

Дана: 27.фебруара 2019.године                                               Александар Цвјетковић,c.p. 

Сремски Карловци 
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 На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник Р'' бр.88/17 и 27/18-др. закони), члана 44.  став 1. тачка 59. Статута 

Општине Сремски Карловци (''Службени лист Општине Сремски Карловци'' број 

7/2019)  и  члана  136. став 2. и  члана 137. став 1. Закона о општем управном поступку 

( ''Службени гласник РС'' бр.18/16 и 95/18) , Скупштина општине Сремски Карловци, 

на својој  27.седници одржаној дана 27.фебруара 2019. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА                                                       

''КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ'' У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 
 

I 

 

 Разрешава се Растко Павлов, професор музичке културе, дужности члана 

Школског одбора ''Карловачке гимназије'' у Сремским Карловцима, са даном 

доношења овог решења. 

  

 

II 

 

 Именујe се Бранко Стојков, дипломирани класични филолог,  за члана 

Школског одбора ''Карловачке гимназије'' у Сремским Карловцима, са наредним даном 

од дана доношења овог решења. 

  

              Мандат именованог  трајаће до истека мандата Школског одбора ''Карловачке 

гимназије'' у Сремским Карловцима. 

 

III 

 

            Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Растко Павлов, професор музчке културе, члан Школског одбора ''Карловачке 

гимназије'' из Сремских Карловаца, из реда запослених,  поднео je  Школском одбору 

оставку на место члана Школског одбора. 

Наставничко веће је на седници одржаној 29. јануара 2019. године , сходно 

члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'' бр.88/17 и 27/18- др. закони), спровело законом предвиђени поступак и 

предложило,  да се уместо Растка Павлова, за члана Школског одбора ''Карловачке 

гимназије'' у Сремским Карловцима именује Бранко Стојков, дипломирани класични 

филолог. 

 Према члану 117. став 3.  Закона о основама система образовања и васпитања ( 

''Службени гласник РС'' бр.88/17 и 27/18- др. закони), скупштина јединице локалне 

самоуправе разрешиће,  пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и 

председника или орган управљања установе, на лични захтев члана . 
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Према члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник РС'' бр.88/17 и 27/18- др. закони) чланове органа управљања из 

реда запослених предлаже Наставничко веће, а према ставу 13. истог члана,  

скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа 

управљања. 

С обзиром да су се стекли услови за разрешење, односно за именовање члана 

Школског одбора ''Карловачке гимназије'' у Сремским Карловцима, у складу са чланом 

116. став 6. и 13.и чланом 117. став 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'' бр.88/17 и 27/18- др. закони), донето је Решење као 

у диспозитиву. 

 

 

            Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није 

допуштена жалба,  већ се може тужбом покренути управни спор код Упрваног суда у 

Београду  у року од 30 дана од дана достављања Решења. Тужба се предаје у два 

примерка, са доказом о уплати судске таксе у износу од 390,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                   Александар Цвјетковић,c.p. 

Број: 610-2/2019-I/1 

Датум: 27. фебруара 2019.године 

Сремски Карловци 
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