
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 28/2019  
     25. април 2019. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

Република Србија                                          

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 553-31/2019-I/1 

Дана: 25. априла 2019. године 

Сремски Карловци 

 

 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 51/2009 и 99/2011), члана 12.став 1.  Правилника 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  („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 

15/2019), члана 67. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист општине 

Сремски Карловци“ бр.7/2019) и члана 7. Одлуке о буџету општине Сремски Карловци 

за 2018. годину („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 42/2018) 

Општинско веће општине Сремски Карловци на 74. седници одржаној дана  25. априла 

2019. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о додели средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава из 

буџета општине Сремски Карловци организацијама и удружењима грађана за  

програме и пројекте у 2019. години 
 

I 

 На основу расписаног Јавног конкурса за доделу средстава или недостајућег 

дела средстава организацијама и удружењима грађана за програме и пројекте од јавног 

интереса за општину Сремски Карловци за 2019. годину додељују се средства у износу 

од  800.000,00 динара следећим подносиоцима програма и пројеката: 

 

 

ПРОЈЕКТИ / ПРОГРАМИ 

Назив удружења/субјекта   Назив пројекта 

Висина 

износа 

одобрених 

средстава 

Општинско удружење 

пензионера 
„Програмске активности у 2019.“ 130.000,00 

Удружење Беби френд Нови Сад 

 
„Подршка родитељству“ 120.000,00 
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Савез инвалида рада Сремски 

Карловци 
„Програмске активности у 2019.“ 100.000,00 

Друштво за борбу против 

шећерне болести Општине 

Сремски Карловци 

„Едукација, детекција и 

социјализација особа са дијабетесом 

и њихових породица“ 

100.000,00 

 

Удружење градских операција и 

агитација Сремски Карловци 

Програми неформалног образовања  

„нове вештине“ 

100.000,00 

 

Градска организација слепих 

Нови Сад 

„Упознавање културно историјских 

знаменитости наше земље“ 
85.000,00 

Удружење параплегичара Нови 

Сад 
„Живот у колицима“ 70.000,00 

Међуопштинско удружење 

цивилних инвалида рата Нови 

Сад 

„Обилазак непокретних и слабо 

покретних чланова и одлазак у 

бању“ 

50.000,00 

Удружење дистрофичара 

јужнобачког округа Нови Сад 
„Дистрофичари у 2019. години“ 45.000,00 

  

 

II 

 

 Пренос додељених средстава извршиће се, у складу са Одлуком о буџету 

општине Сремски Карловци за 2019. годину („Службени лист општине Сремски 

Карловци“ број 42/2018),  носиоцима програма/пројекта у оквиру Раздела 5- 

Општинска управа, Програм 11- Социјална и дечија заштита, Програмска активност 

003-Подршка социо-хуманитарним организацијама, Програмска класификација 0901-

0003, позиција 142, економска класификација 481- Дотације невладиним 

организацијама,  

 

III 

 

 Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве преносити сукцесивно, 

динамиком која прати остварење прихода буџета општине Сремски Карловци за 2019. 

годину. 

 

IV 

 

  Председник Општине ће, као давалац средстава, закључити уговоре о 

финансирању програма организација и удружења грађана из буџета општине Сремски 

Карловци са изабраним подносиоцима пријава, као корисницима средстава, којима ће 

се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 

 

V 

 

 Корисници средстава су у обавези да у року од 20 дана од дана завршетка 

програма/пројекта доставе извештај, наративни и финансијски, о реализацији 

програма/пројекта и доказе о наменском коришћењу финансијских средстава , даваоцу 

средстава, преко Одељења за друштвене делатности и Одељења за финансије и буџет. 
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VI 

 

 Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може 

тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана 

достављања Решења. 

 

VII 

 

Ово Решење објавити на званичној интернет страници и огласној табли 

Општине Сремски Карловци. 

 

  

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                           

Ненад Миленковић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

 

РЕШЕЊЕ о додели средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава из буџета општине Сремски 

Карловци организацијама и удружењима грађана за  

програме и пројекте у 2019. години 

 

1 

 


