
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 30/2020  
           08.06.2020. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

На основу члана 68. и 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, број 

135/04, 36/09,36/09-др.закон, 72/09, 43/11 -  Одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18), члана 6. и 

7. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист 

Општине Сремски Карловци, број 1/10) и члана 67.став 1. тачка 21. Статута Општине 

Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 7/2019), Општинско 

веће Општине Сремски Карловци на 114. седници одржаној дана 08. јуна 2020. године, 

доноси 

 

 ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Програм садржи мере и активности које се предузимају на заштити и 

унапређивању животне средине и то: 

 

1. Активности у вези управљања неопасним и инертним отпадом; 

2. Сузбијање одраслих форми комараца, кућних форми комараца и сузбијање ларви 

комараца; 

3. Спровођења мера на систематској дератизацији домаћинства и јавних установа; 

4. Мере и активности у оквиру озелењавања и то: 

- Подизање ветрозаштитних појасева предвиђених планском документацијом, 

- Обезбеђивање садница за јесењу садњу у већ постојећим рекреативним 

површинама и парковима. 

5. Вођење систематских испитивања за: 

- Квалитет ваздуха, 

- Мерења радијације, 

- Мерења буке у одређеним зонама; 

6. Организација и учествовање у манифестацијама из области животне средине; 

7. Издавање публикација, радова и информативно пропагандног материјала са 

циљем подизања нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине; 

8. Учествовање на еко конференцијама, сајмовима екологије и другим еколошким 

манифестацијама. 
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Члан 2. 

 

Финансирање животне средине врши се применом начела: „корисник плаћа“, 

„загађивач плаћа“ и „начела одговорности“.  

 

           Укупна средства опредељена за заштиту и унапређење животне средине 

издвојена су на основу Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2020.годину 

(„Сл.лист општине Сремски Карловци“, бр.73/2019)  у износу од 3.000.000,00 динара 

без ПДВ односно 3.600.000,00 са ПДВ-ом.  

     Средства за заштиту животне средине могу се обезбедити и путем донација, средства 

међународне помоћи, програма и фондова ЕУ, УН и међународних организација. 

 

 

Члан 3. 

 

Активности у вези сузбијања одраслих форми комараца, кућних форми комараца 

и сузбијању ларви комараца из члана 1. тачке 2., као и спровођење мера на систематској 

дератизацији домаћинстава, јавних установа из члана 1. тачке 3. сматра се да има 

приоритет у односу на остале тачке Програма. 

 

Члан 4. 

 

За реализацију овог програма потребно је успоставити ефикасну сарадњу са 

Јавним комуналним предузећима, школама, удружењима грађана и другим органима и 

организацијама. 

 

Члан 5. 

 

Овај годишњи програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Општине Сремски Карловци“, а примењиваће се у току 2020. године. 

 

 

 

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: 501-11/2020-I/1 

Дана: 08. јуна 2020.г. 

Сремски Карловци 
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На основу  члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(''Службени гласник РС'' број: 113/2017 и 50/2018), члана 12. Одлуке о финансијској 

подршци породици са децом (''Сл.лист Општине Сремски Карловци'' бр.24/2017) и члана  

67.став 1. тачка 21. Статута Општине Сремски Карловци (''Сл.лист oпштине Сремски 

Карловци'' број: 7/2019), Општинско веће  општине Сремски Карловци на 114. седници 

одржаној дана  08. јуна 2020. године  доноси  

 

 

О Д Л У К У 

 О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ И 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020 ГОДИНИ 

 

I 

 

            ОДРЕЂУЈЕ СЕ за школску 2019/2020 годину висина новчане награде за ђака 

генерације Основне школе „23 октобар“ из Сремских Карловаца“ у износу од 50.000,00 

динара и висина новчане награде за  ђака генерације “Карловачке гимназије“ из 

Сремских Карловаца у износу од 70.000,00 динара. 

 

II 

             Исплату вршити са функције 040 - породица и деца, а на основу Решења 

Одељења за друштвене делатности. 

 

III 

             Задужује се Одељење за финансије и буџет,  да врши реализацију исплата по овој 

Одлуци. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

                 Чланом 11. став 1. Одлуке о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени лист Општине Сремски Карловци“,  број: 24/2017) прописано је да ученик 

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

ђака генерације имају права на новчану награду.  

                 Чланом 12.Одлуке о финансијској подршци породици са децом („Службени 

лист Општине Сремски Карловци“,  број: 24/2017), висина новчане награде за ђаке 

генерације, у складу са Одлуком, утврђује се, за сваку  календарску годину, актом 

Општинског већа општине Сремски Карловци. 

    Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву. 

 

                                                                                                       П Р Е Д С Е Д Н И К                                                                                                                             

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                                 Ненад Миленковић, с.р. 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 553-19/2020-I/1 

Дана: 08. јуна 2020. године 

Сремски Карловци 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

уз Одлуку  о висини новчане награде ђацима генерације 

основне и средње школе у школској 2019/2020 години 

 

 

Правни основ 

 

         Правни основ за доношење овог акта  садржан је у одредби члана 11. став  4. Закона 

о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'' број: 113/2017 и 

50/2018) према којем АПВојводина, општина, односно град могу, ако су обезбедили 

средства, да утврде и друга права, већи обим права од од права утврђених Законом и 

повољније услове за њихово остваривање и  одредби члана 12. Одлуке о финансијској 

подршци породици са децом („Службени лист Општине Сремски Карловци“, број 

24/2017) којом је прописано да се висина новчане награде за ђаке генерације, у складу 

са Одлуком, утврђује се, за сваку  календарску годину, актом Општинског већа општине 

Сремски Карловци 

         Чланом 67. став 1. тачка 21. Статута Општине Сремски Карловци „Службени лист 

Општине Сремски Карловци“  бр. 7/2019) одређена је надлежност Општинског већа 

Општине Сремски Карловци за доношење ове одлуке. 

 

Разлози за доношење решења 

 

Чланом 11. став  4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(''Службени гласник РС'' број: 113/2017 и 50/2018) прописано је да АП Војводина, 

општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и друга права, већи 

обим права од права утврђених ових Законом и повољније услове за њихово 

остваривање. 

             Одлуком о финансијској подршци породици са децом („Службени лист Општине 

Сремски Карловци“ број 24/2017) уређују се права на финансијску подршку породици 

са децом, носиоци права, услови и начин остваривања ових права.  

             Чланом 1. став 2. Одлуке, прописано је да се  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, 

  -  подршке породицама са децом са сметњама у развоју и/или инвалидитетом. 

 

 Права на финансијску пордшку породици са децом, у складу са  чланом 2. 

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. 

 

           Како је чланом 12. Одлуке прописано да  се висина новчане награде за ђаке 

генерације, у складу са Одлуком, утврђује се, за сваку  календарску годину, актом 

Општинског већа општине Сремски Карловци,  предлаже се доношење ове одлуке. 
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Извршиоци:  

 Одељење за друштвене делатности и Одељење за финансије и буџет општине 

Сремски Карловци. 

 

Извор средстава потребних за реализацију                

   За спровођење  ове Одлуке обезбеђена су средства у буџету Општине Сремски 

Карловци.   
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

1. 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

  

1 

2. 

 

О Д Л У К У 

 О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЂАЦИМА 

ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2019/2020 ГОДИНИ 

 

3. 

 


