
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 12 
17. септембра 2012. 

године Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 
На основу члана 130. став 3.  Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине 

Сремски Карловци“, бр. 12/08) Скупштина општине Семски Карловци на трећој седници 
одржаној 14.09.2012. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА   

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  
 

Члан 1.  
 
 Прихвата се предлог председника  Општине Сремски Карловци број: 010-2/2012-I/2 oд 
25. маја 2012. године, да се приступи промени Статута Општине Сремски Карловци  („Сл. лист 
Општине Сремски Карловци“, бр. 12/08).  
 

Члан 2.  
 

 Промене у Статуту Општине Сремски Карловци извршиће се ради усаглашавања са 
одредбама Закона о локалној самоуправи („Сл.ужбени гласник РС“, бр. 129/07) и то у Глави IV  
Органи Општине извршиће се усклађивање састава органа са Законом. 

Члан 3.  
 

 Именује се Комисија за израду нацрта акта о промени Статута Општине у саставу:  
1. Владимир Вишњић, начелник Општинске управе  
2. Радојка  Зеленбаба, секретар Скупштине  
3. Сања Мандић, начелница Одељења за друштвене делатности и општу управу    

 
Члан 4.  

 
 Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута Општине Сремски Карловци Комисија 
за израду нацрта акта доставиће Општинском већу ради утврђивања предлога.  

Члан 5.  
 

 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                                        ПРЕДСЕДНИК  
Број: 010-4/2012-I/1 
Дана: 14. септембра 2012.         
Сремски Карловци                                                      Рајко Маринковић, с.р.  
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На основу члана 41a. став 4. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 
36/09, 88/10 и 91/10-исправка), члана 32. став 1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07) и члана 40 став 1 тачка 7  Статута 
Општине Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, 
број 12/08), Скупштина Општине Сремски Карловци на трећој седници  
одржаној14,09.2012. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
о заштити Споменика природе "Дворска башта"  

 

Члан 1. 
 
      Подручје Дворске баште у Сремским Карловцима проглашава се заштићеним 

подручјем од локалног значаја, односно III категорије као Споменик природе „Дворска 
башта“ у Сремским Карловцима (у даљем тексту: „ Дворска башта“ ). 

 

Члан 2. 

 
      „Дворска башта“  ставља се под заштиту ради очувања разноврсности дендрофлоре, 
очуваности планског решења, аутентичности и пејзажне атрактивности. 
 

Члан 3. 
 

  „Дворска башта“ налази се у Општини Сремски Карловци, К.О. Сремски 
Карловци, на катастарским парцелама 953, 1073, 1074, 1075, 1078, 1079, 1080, део 
парцеле бр.2103/1 и део парцеле 2056/1, укупне површине од 7 ha 28 a 91 m2 , од чега је 
6 ha 91a 43 m2 у својини Патријаршије српске православне цркве, 36a 55m2  у државној 
и 93 m2  у приватној својини.  

    Опис, графички приказ граница „Дворске баште“ и списак катастарских 
парцела одштампани су уз ову Одлуку и чине њен саставни део. 

 

Члан 4. 

 

На подручју „Дворске баште“ установљава се режим заштите II степена на 
површини од 4ha 49a 79m² и режим заштите  III степена на површини од 2ha 79a 12m² . 

 

Члан 5. 

 

На целом подручју „Дворске баште“ забрањено је:  

1. оштећење дендрофлоре и цветних површина,  

2. оштећење, угрожавање и уништавање парковског мобилијара, вртно-
архитектонских елемената и грађевинских елемената партера као што су: 
фонтана, бисте, скулптуре, ограда, темељи и други структурни делови ограде, 
капије, клупе, корпе, стубови расвете и др., 
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3. промена стила парка, 

4. промена намене површина осим за потребе уређења парка (изградња салетли, 
надстрешнице, платоа, вртних базена и сл. искључиво према  пројекту) и осим 
изградње нових објеката за развој одрживог туризма према условима заштите 
природе, 

5. уклањање, уређење и садња дендрофлоре осим на основу плана управљања, 
пројекта хортикултурног уређења и услова завода,  

6. уклањање и премештање вртно-архитектонских елемената, изузев   
привременог премештања за потребе конзерваторских или рестаураторских  
радова, 

7. извођење земљаних и грађевинских радова осим у функцији заштите и   
спровођења пројеката са циљем обнове и унапређења стања парка,     

8. изградња спортских терена ван постојећег спортског комплекса, 

9. постављање рекламних билборда на простору парка, као и ободно, 

10. планирање и изградња ваздушних електро, телефонских и других водова на 
заштићеном подручју,  

11. изградња радио и ТВ антена и антена мобилне телефоније, 

12. кретање, заустављање и паркирање моторних возила (изузев возила за  
потребе службе одржавања парка  и возила власника и управљача парка), 

13. пуштање паса, 

14. бацање и депоновање смећа и свих врста отпадних материја,  

15. паљење ватре, 

16. испуштање отпадних вода, опасних и других загађујућих материја и бацање 
чврстог отпада у поток, 

17. угрожавање и озлеђивање птица и веверица. 

 

У режиму заштите II степена поред забрана из става 1. овога члана  
забрањено је и: 

1) камповање; 
2) одржавање маратона, бициклистичких трка и других спортских активности;  

3) изградња трим стаза; 
4) постављање спортских справа и реквизита. 

 

На подручју  „Дворске баште“ радови и активности ограничавају се на: 

1) Обнову парка која подразумева: 

− идејно решење обнове свих структуралних елемената парка које 
треба да буде засновано на просторно-историјској анализи, 

− пројектно-техничку документацију (односно појединачне стручне 
пројекте) којима ће се решити питање инфраструктуре, посебно 
заливног система, потока, постојећих грађевинских објеката, 
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партерног уређења, вртно-архитектонских елемената, мобилијара и 
зеленила (хортикултурно уређење), 

− извођење пројеката. 

Пројекат хортикултурног уређења треба да садржи: 

− геодетски снимак постојећег стања дендрофлоре и цветних 
елемената, 

− биоеколошку основу (измерене вредности висине стабала, прсног 
пречника, ширине крошње, оцењено присуство отворене трулежи 
дебла, отворене трулежи дебљих грана, суховрхост, присуство сувих 
и сломљених грана, затим виталност и декоративност и мере за сваки 
примерак понаособ) са детаљном анализом услова средине, посебно 
лабораторијском анализом земљишта; 

− пројектовано стање. 

2) Редовно одржавање парка спровођењем мера неге и заштите: 
орезивање жбуња и дрвећа, одржавање травњака, очување вртно-
архитектонских елемената, проредна сеча, санитарна сеча, замена 
девитализованих стабала примерцима исте врсте према посебним условима 
завода, вађење пањева, дендрохирургија, уклањање самониклог подраста и 
корова, детерминација ентомолошких и фитопатолошких узрочника болести 
и заштита дендрофлоре, цвећа и травњака парка од болести и штеточина, 
анализа земљишта, насипање земљишта у циљу обезбеђивања услова за 
правилан раст и развој стабала, попуњавање микродепресија квалитетним 
супстратом, прихрана биљака и др. 

3) Одржавање, санација и реконструкција постојећих објеката, вртно-
архитектонских елемената и инфраструктуре. 

4) Изградњу објеката у функцији уређења парка као што су вртна сенила 
(салетле), надстрешнице, платои, вртни базени и сл., искључиво према  
пројекту и изградња објеката за развој одрживог туризма према условима 
заштите природе. 

5) Задржавање и обнова постојећих објеката архитектонског наслеђа, 
стакленика, фонтане и других. 

6) Задржавање спортско-рекреативног комплекса, дечијег игралишта и трим 
стазе на постојећим местима. 

7) Рекреација и спортске активности у оквиру спортско-рекреативног 
комплекса и на постојећој трим стази. 

8) Планирање и изградња подземних електро, телефонских и других 
инфраструктурних водова унутар заштићеног подручја. 

9) Одржавање и изградњу потпорних зидова. 

10) Коришћење парка за шетњу и одмор. 

11) Коришћење парка у едукативне сврхе, одржавање културних 
манифестација. 

12) Коришћење објеката за потребе власника и за културне, едукативне, 
туристичке и спортске садржаје. 

13) Обављање научних истраживања која не нарушавају основне вредности 
парка. 
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14) Спровођење пројеката на истраживању биодиверзитета. 

15) У режиму заштите II степена заштите могу се вршити управљачке 
интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења 
заштићеног подручја, без последица по примарне вредности, обављати 
традиционалне делатности и ограничено користити природни ресурси на 
одржив и строго контролисан начин.  

 

Члан 6. 
Дозвољени радови на простору „Дворске баште“ могу се изводити под условима 

које претходно утврди Покрајински завод за заштиту природе. 
 

Члан 7. 

 
         У оквиру комплекса Споменика природе „Дворска башта“ поверава се на 
управљање Патријаршији српске православне цркве,  и то катастарске парцеле број 
1073, 1074, 1075, 1078 и 1079. 
 
Управљач је  дужан да на свом подручју управљања:  
1) чува заштићено подручје и спроводе прописане режиме заштите; 
2) унапређује и промовишу заштићено подручје; 
3) доноси планове управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби 
утврђен актом о заштити; 
4) обележи заштићено подручје, границе и режиме заштите у складу са посебним 
правилником о начину обележавања; 
5) осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења 
заштићеног подручја; 
6) даје сагласност за обављање научних истраживања, извођење истражних радова, 
снимање филмова, постављање привремених oбjeката на површинама у заштићеном 
подручју и дају друга одобрења у складу са овим законом и правилником о 
унутрашњем реду и чуварској служби; 
7) обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе; 
8) прати кретање и активности посетилаца и обезбеђују обучене водиче за 
туристичке посете; 
9) води евиденције о природним вредностима и о томе достављају податке Заводу; 
10) води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који 
представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе 
достављају податке Заводу и Министарству; 
11) води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управљање 
заштићеним подручјем; 
12) у сарадњи са републичком и покрајинском инспекцијом и органима безбедности 
спречава све активности и делатности које су у супротности са актом о заштити и 
представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја; 
13) доноси акт о накнадама; 
14) врши и друге послове утврђене законом и актом о заштити. 
Ако управљач вршењем послова утврди да је учињен прекршај или постоји основана 
сумња да је учињено кривично дело или привредни преступ, овлашћен је и дужан да 
поднесе одговарајућу пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка. 
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Члан 8. 

 

        Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других 
вредности „Дворске баште“ спроводи се према плановима управљања који се доносе за 
период од десет година (у даљем тексту: Планови управљања). 
Планови управљања из става 1. овога члана садрже нарочито:  

1. приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса; 
2. оцену стања животне средине заштићеног подручја; 
3. преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају 

фактор угрожавања заштићеног подручја; 
4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја; 
5. анализу и оцену услова за остваривање тих циљева; 
6. приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и 

унапређењу природних и створених вредности; 
7. приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада; 
8. планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и 

уређењу простора; 
9. просторну идентификацију планских намена и режима коришћења земљишта; 
10. активности на промоцији вредности заштићеног подручја; 
11. студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију 

потребну за спровођење циљева и активности; 
12. облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим 

власницима и корисницима непокретности; 
13. активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима реализације 

плана управљања и начин оцене успешности његове примене; 

14. финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање 
поверених послова у управљању заштићеним подручјем и начин њиховог 
обезбеђења. 

         На планове управљања из става 1. овог члана, сагласност даје општински орган 
управе, надлежан за послове заштите животне средине по претходно прибављеном 
мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе. 

           Планови управљања из става 1. овога члана остварују се годишњим програмима 
управљања на који сагласност даје општински орган управе, надлежан за послове 
заштите животне средине .  

          Извештаји о остваривању годишњег програма за претходну годину и годишњи 
програм управљања за наредну годину, управљач доставља надлежном органу  до 15. 
децембра текуће године, а извештај о остваривању планова управљања из става 1. 
овога члана најкасније 60 дана пре истека периода за који је план донет.  

            О предлогу планова управљања заштићеним подручјем управљач је  дужан да 
обавести јавност. Обавештење јавности подразумева јавни увид у предложене планове. 

            Јавни увид организује и спроводи управљaч и траје 30 дана. 

 

Члан 9. 
 

         Управљач је дужан да на свом подручју управљања, обезбеди унутрашњи ред и 
чување заштићеног подручја у складу са правилницима о унутрашњем реду и 
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чуварској служби који они доносе уз сагласност општинског органа управе, надлежног 
за послове заштите животне средине. 
          Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење прописаног 
режима заштите, а нарочито: начин понашања посетилаца и других корисника при 
кретању, боравку и обављању послова на заштићеном подручју; начин обављања 
делатности при коришћењу природних ресурса и простора за изградњу објеката; места, 
површине и објекти у којима се због очувања дивљих биљака и животиња и других 
вредности ограничава кретање или забрањује и ограничава обављање одређених 
радњи, као и трајање тих мера; врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење, 
односно брање, сакупљање и излов ограничено, као и начин и услови обављања тих 
радњи; услови заштите приликом обављања научних истраживања и образовних 
активности; места и услови за одлагање отпада; начин одржавања уредности и чистоће 
заштићеног подручја; поступак издавања сагласности и других аката корисницима од 
стране управљача; начин и организација чуварске службе, чувања заштићеног 
природног добра, опрема и средства неопходна за чување и одржавање; начин 
спровођења превентивних мера заштите од пожара, других елементарних непогода и 
удеса. 
               Правила одређена актом из става 1. овога члана и друге неопходне 
информације за спровођење режима заштите, старалац је дужан да јавно огласи и на 
погодан начин учини доступним посетиоцима и корисницима.  

               Висину, начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење заштићеног 
подручја одређују својим актом Управљач у складу са критеријумима које прописује 
Влада. 

              На акт из става 4. овога члана сагласност даје општински орган управе, 
надлежан за послове заштите животне средине. 

          Управљач је дужан да средства од накнада за коришћење заштићеног подручја 
користе за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја. 
           Средства од накнада из став 6. овога члана , управљач је дужан да води на 
посебним рачунима. 

Члан 10. 
 

         Средства за заштиту и развој „Дворске баште“ обезбеђују се из прихода 
остварених обављањем делатности и управљања заштићеним подручјем, од накнаде за 
коришћење заштићеног подручја, средстава обезбеђених за реализацију програма, 
планова и пројеката у области заштите природе, из  буџета Општине, донација, 
поклона, помоћи и из других извора у складу са законом. 

 

Члан 11. 

 

       Програме управљања и годишње програме управљања управљач ће донети у року 
од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

        До доношења докумената из става 1. овог члана управљач ће послове заштите и 
развоја обављати према привременом програму управљања који ће донети у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, уз сагласност општинског органа управе,  
надлежаног за послове заштите животне средине. 
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         Управљач ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке 
извршити идентификацију граница заштићеног природног добра на терену и њихово 
обележавање на прописани начин. 

 

Члан 12. 

 

        Планови уређења простора, водопривредне и друге основе и други програми који 
обухватају заштићено природно добро усагласиће се са Просторним планом Републике 
Србије и планом управљања из члана 8. ове Одлуке. 

  

Члан 13. 

 

       Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење Секретаријата за управно 
правне послове Скупштине општине Нови Сад, број:03-6/42-74 од 29.05.1974 године. 

 

Члан 14. 
 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу  
општине Сремски Карловци", а примењиваће се од дана добијања сагласности органа 
надлежног за послове заштите животне средине.  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                      П Р Е Д С Е Д Н И К  
Број: 352-112/2012-I/1 
Дана: 14. септембра 2012.                Рајко Маринковић, с.р. 
Сремски Карловци  
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На основу члана 40.став1. тачка 7. Статута Општине Сремски Карловци ("Службени 
лист Општине Сремски Карловци ", број 12/08) и члана 209. Закона о социјалној 
заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 24/11), Скупштина општине 
Сремски Карловци на трећој седници  од 14. септембра 2012. године, доноси 

 
 
 
О Д Л У К У  О  С О Ц И Ј А Л Н О Ј  З А Ш Т И Т И  

 
ОПШТИНЕ  СРЕМСКИ  КАРЛОВЦИ 

 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања социјалне 
заштите, о чијем се обезбеђивању, у складу са Законом о социјалној заштити (у 
даљем тексту: Закон), стара Општина Сремски Карловци (у даљем 
тексту:Општина). 

Члан 2. 

Социјална заштита из члана 1. ове одлуке обезбеђује се пружањем 
услуга социјалне заштите, материјалном подршком, као и програмима 
унапређења социјалне заштите, у складу са Законом и овом Одлуком. 

Корисници услуга социјалне заштите и материјалне подршке су лица која су 
Законом одређена као корисници социјалне заштите, а која имају пребивалиште 
на територији Општине. 

Изузетно, корисници у смислу става 2. овог члана могу бити и лица која 
немају пребивалиште на територији Општине, ако се нађу у стању социјалне 
потребе која неодложно захтева пружање услуге односно обезбеђење социјалне 
заштите. 

Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица 
без држављанства, у складу са законом и међународним уговорима. 

Члан 3. 

Услуге социјалне заштите су: 
 
1. Дневне услуге у заједници: 

                  - дневни боравак, 
      - помоћ у кући; 
 
2. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге; 

 
3. Услуге смештаја - смештај у прихватилиште и прихватну станицу; 

и 



10 
 

 
4. друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и 

непосредном окружењу (у даљем тексту: друге услуге социјалне 
заштите). 

Члан 4. 

Материјална подршка обезбеђује се корисницима у виду: 
 

            - једнократненовчане  помоћи, 
- помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите 

или другу породицу, 
- интервентна једнократна помоћ, 
- накнаде трошкова сахрањивања; 
  
Помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите 

или другу породицу и једнократна помоћ могу се обезбедити и у натури. 

Члан 5. 

Средства за финансирање услуга социјалне заштите из члана 3. ове Одлуке и 
за материјалну подршку из члана 4. ове Одлуке, као и за програме унапређења 
социјалне заштите, обезбеђују се у буџету Општине, учешћем корисника услуга 
и њихових сродника обавезних на издржавање, од спонзора, донатора, као и из 
других извора. 
 

II. УСЛУГЕ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Члан 6. 

Услуга дневног боравка обезбеђује се деци са сметњама у развоју и 
омладини са инвалидитетом и обухвата здравствену заштиту, васпитно-
образовани рад, оспособљавање за рад и радне активности, радну и окупациону 
терапију и културно-забавне и рекреативне активности, према њиховим 
способностима и склоностима. 

 

 ПОМОЋ У КУЋИ 

Члан 7. 

Услуга помоћи у кући обезбеђује се старим, изнемоглим хронично 
оболелим лицима која нису у стању да се сама старају о себи. 

 

Члан 8. 

Помоћ у кући лицима из члана 7. ове одлуке обезбеђује се обављањем 
неопходних кућних послова и неге у њиховим домаћинствима, пружањем 
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помоћи у набавци прехрамбених и других производа, помоћи у одржавању 
личне хигијене, хигијене веша и стана, обављањем послова ради задовољавања 
егзистенцијалних потреба, као што је набавка лекова, плаћање рачуна, и 
обављањем и других послова зависно од потреба корисника. 

 

 САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ  И  СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ  
УСЛУГЕ  

Члан 9. 

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружа 
Саветовалиште за брак и породицу при Центру за социјални рад појединцима, 
паровима и породицама из домена брачног и породичног живота, као и женама 
и деци угроженим породичним насиљем, путем превентивне делатности, 
дијагностике, третмана и саветодавно-терапијског рада заснованог на примени 
стручних и научних сазнања, као и путем информативно-едукативног и 
истраживачког рада. 

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Саветовалишта за 
брак и породицу су бесплатне. 

 

 СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ  И  ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ  

Члан 10. 

Услуга смештаја у прихватилиште и прихватну станицу обезбеђује се 
деци и омладини без родитељског старања и деци и омладини чији је развој 
ометен породичним приликама, женама и деци угроженим породичним 
насиљем, и одраслим лицима, која испуњавају услове за смештај у установу или 
другу породицу предвиђене Законом, ако је пружање овог облика заштите 
најцелисходније. 

Члан 11. 

У прихватилишту се корисницима обезбеђује привремено збрињавање, 
здравствена заштита, културно-забавне и друге потребе. Осим тога, женама и 
деци угроженим породичним насиљем у прихватилишту се обезбеђује и 
емоционална, физичка и егзистенцијална сигурност, психосоцијална подршка и 
правна помоћ у процесу осамостаљивања и организовања живота без насиља, а 
деци и омладини и васпитање и образовање, до утврђивања одговарајућег 
облика заштите. 

Деци и омладини у прихватној станици обезбеђује се прихват и 
краткотрајни смештај, исхрана, примена здравствено-хигијенских мера, 
утврђивање њиховог идентитета и пребивалишта, сачињавање налаза о њиховом 
стању и понашању и предузимају се мере за обезбеђење одговарајућег облика 
трајног збрињавања. 

Женама и деци угроженим породичним насиљем у прихватној станици 
обезбеђује се краткотрајни прихват и збрињавање, до утврђивања одговарајућег 
облика заштите. 
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Одраслим лицима у прихватној станици обезбеђује се прихват и 
збрињавање, до обезбеђења повратка у место пребивалишта или док се за 
корисника не утврди одговарајући облик заштите. 

Члан 12. 

Смештај у прихватилиште и прихватну станицу деци и омладини 
организује се у Прихватилишту са прихватном станицом "Сигурна кућа" у 
оквиру Центра за социјални рад. 

Смештај у прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу 
угрожене породичним насиљем организује се у Прихватилишту са прихватном 
станицом "Сигурна женска кућа" у оквиру Центра за социјални рад. 

 

 ДРУГЕ  УСЛУГЕ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ  

Члан 13. 

Корисницима услуга социјалне заштите могу се обезбедити и друге 
услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном 
окружењу, као и друге врсте врсте подршке неопходне за активно учешће 
корисника у друштву, као што су услуга свратишта, радни центри и др. 

Услуге из става 1. овог члана обезбеђују се на основу акта Општинског  
већа Општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Општинско веће), у складу 
са Законом и могућностима буџета Општине. 

Члан 14. 

Методологију формирања цена услуга социјалне заштите предвиђених 
овом одлуком прописује Општинско веће. 

Услове за коришћење услуга социјалне заштите предвиђених овом 
одлуком, цену услуга и критеријуме и мерила за учешће корисника у цени, 
односно трошковима услуга, уређује Општинско веће. 

 

Члан 15. 

Услуге социјалне заштите предвиђене овом одлуком обезбеђују се у 
складу са стандардима за пружање и остваривање услуга које прописује 
министар надлежан за социјалну заштиту. 

 

III. МАТЕРИЈАЛНА  ПОДРШКА  

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ 

 

Члан 16. 

Једнократна помоћ се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе 
у стању социјалне потребе, коју не могу сами превазићи, и то нарочито у 
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случајевима: задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите, 
прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени Центра 
за социјални рад. 

Члан 17. 

Висина једнократне помоћи утврђује се зависно од потреба и стања 
појединца односно породице и исплаћује се, по правилу, једном у току године. 

Износ једнократне помоћи из става 1. овог члана не може бити већи од 
просечне зараде по запосленом у Општини у месецу који претходи месецу у 
коме се врши исплата. 

Изузетно, појединац или породица може право на једнократну помоћ 
користити и више пута у календарској години, с тим да укупна средства 
остварена по основу овог права не прелазе двоструки износ из става 2. овог 
члана. 

 

ПОМОЋ ЗА ОПРЕМУ КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ  
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ 

Члан 18. 

Право на помоћ за опрему за смештај у установу социјалне заштите или 
другу породицу има лице које се упућује на смештај у установу социјалне 
заштите или другу породицу, а ту опрему не може сам да обезбеди нити могу да 
је обезбеде сродници који су према прописима о браку и породичним односима 
дужни да учествују у његовом издржавању. 

 

Члан 19. 

Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу обухвата одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, 
односно породице. 

Члан 20. 

Путни трошкови до установе, односно до породице у коју се корисник 
упућује на смештај, подразумевају стварне трошкове превоза, а одлуку о врсти и 
начину превоза доноси Центар за социјални рад. 

Центар за социјални рад, у сваком појединачном случају, у зависности од 
потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме за смештај, као и 
врсту и начин превоза корисника. 

 

 ИНТЕРВЕНТНА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ 

Члан 21. 

Право на интервентну једнократну помоћ обезбеђује се појединцу и 
породици који се налазе у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и 
стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, изазване 
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пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је потпуно уништен или 
знатно оштећен стамбени објекат који користе, смрћу или тешком 
инвалидношћу члана породице и другим ситуацијама према процени Центра за 
социјални рад. 

Члан 22. 

Центар за социјални рад у сваком појединачном случају цени потребу и 
целисходност пружања интервентне једнократне помоћи, нарочито да ли 
појединац или породица поседују стан или кућу у власништву на територији 
Републике Србије, односно користе друштвени стан по основу закупа, 
могућност за стамбено збрињавање на други начин, односно да ли су испуњени 
услови за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу. 

Члан 23. 

Висина интервентне једнократне помоћи утврђује се у зависности од 
потреба и стања појединца, односно породице, према процени стручног тима 
Центра за социјални рад у сваком појединачном случају, и може се доделити 
највише два пута годишње, у висини две просечне месечне зараде исплаћене у 
Граду Новом Саду, према последњем објављеном статистичком податку. 

 

 НАКНАДA ТРОШКОВА  

 НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА 

Члан 24. 

Право на накнаду трошкова сахрањивања, обезбеђује се за: 
− лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на 

територијиОпштине, а која немају сроднике или лица која су била дужна 
да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше 
сахрањивање, 

− неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње 
пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени 
на територији Општине, и 

− социјално угрожена лица. 
 

Сахрањивање лица из става 1. овог члана извршиће јавно предузеће, 
привредно друштво или предузетник основан за обављање те комуналне 
делатности, по налогу Центра за социјални рад. 

Центар за социјални рад је дужан да, пре издавања налога за сахрањивање, за 
свако умрло лице из става 1. овог члана утврди да ли постоје сродници или лица 
која су била дужна да умрлог за живота издржавају или да се старају о његовом 
сахрањивању, да ли умрло лице има заоставштину, социјални статус породице 
умрлог лица и друге околности које могу утицати на сахрањивање и накнаду 
трошкова сахрањивања. 

Центар за социјални рад ће, у случају да утврди постојање заоставштине 
умрлог лица или постојање лица која су била дужна да обезбеде његово 
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сахрањивање, о томе обавестити Градско јавно правобранилаштво ради 
покретања поступка накнаде трошкова сахрањивања, у корист Града. 

Социјално угроженим лицима, у смислу ове одлуке, сматрају се корисници 
материјалног обезбеђења породице, као и лица која су поднела захтев за 
остваривање права на материјално обезбеђење породице и у току поступка су 
умрла, а утврди се да су испунила услове за остваривање овог права. 

Општинско веће ће донети акт о минимуму потребне опреме и погребних 
услуга за сахрањивање лица из става 1. овог члана. 

За лица која умру у установама социјалне заштите ван територије Општине, 
трошкови сахрањивања обезбедиће се према рачуну који достави Центру за 
социјални рад организација која је извршила сахрањивање, у складу са актом из 
става 6. овог члана. 

Уколико сахрањивање лица из става 1. овог члана изврши лице које није то 
било у обавези, има право на накнаду учињених трошкова сахрањивања у 
висини минимума потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање 
утврђених актом из става 6. овог члана. 

 

IV. ПОСТУПАК ЗА  КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА  И  ОСТВАРИВАЊЕ  
ПРАВА  

Члан 25. 

Поступак за коришћење услуга социјалне заштите из члана 3. ове одлуке 
и материјалне подршке из члана 4. ове одлуке покреће се по захтеву корисника, 
а може се покренути и по службеној дужности. 

Члан 26. 

Поступак за коришћење услуга и остваривање права из ове одлуке води 
се по одредбама Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 
33/97 и 31/01 и "Службени гласник Републике Србије", број 30/10), ако Законом 
и овом одлуком није другачије одређено. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ  

Члан 27. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о правима и 
облицима социјалне заштитеу Општини Сремски Карловци ("Службени лист 
Општине Сремски Карловци", бр. 05/05). 

Сви акти донети до дана ступања на снагу ове одлуке примењиваће се, 
ако нису у супротности са Законом и овом одлуком, до доношења аката на 
основу ове одлуке. 
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Члан 28. 

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            П Р Е Д С Е Д Н И К 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број: 55-3/2012-I/1                                         Ракјо  Маринковић, с.р. 
Дана: 14. септембра 2012. 
Сремски Карловци                     
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На основу члана 104. Закона о спорту («Сл. гласник РС», бр. 24/2011) и члана 40. 
став 1. тачка 7. Статута Општине Сремски Карловци («Сл. лист Општине Сремски 
Карловци», број 12/08), Скупштина општине Сремски Карловци, на својој трећој 
седници, одржаној дана 14. септембра 2012. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ОСНИВАЊА СПОРТСКОГ САВЕЗА  

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 

Члан 1. 
 

 
Овом Одлуком Општина Сремски Карловци приступа оснивању Спортског савеза 

Општине Сремски Карловци са спортским удружењима и клубовима са територије 
општине Сремски Карловци, а у циљу развоја, унапређења и афирмације спорта код 
деце и омладине. 

 
 

Члан 2. 
 

 Овлашћује се председник Општине Сремски Карловци Миленко Филиповић да 
у име Општине предузима све потребне радње приликом оснивања Спортског савеза 
Општине Сремски Карловци. 
 

Члан 3. 
 

 Одобрава се коришћење имена Сремски Карловци у називу Спортског савеза. 
 

Члан 4. 
 

 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      П Р Е Д С Е Д Н И К 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број: 66-2/2012-I/1          
Дана: 14. септембра 2012.               Рајко Маринковић, с.р. 
Сремски Карловци 
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На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном  земљишту,(«Службени 
гласник Републике Србије» број 62/06,65/08 и 41/09) и члана 14. став 1. тачка 21. 
Сатута општине Сремски Карловци («Службени лист општинe Сремски Карловци » 
бр.12/08), а уз сагласност Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде број: 320-11-587/2012-14 од 20. 02. 2012.  године, Скупштина општине 
Сремски Карловци, на својој    седници одржаној     2012. године,  донела је: 

 
 
Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у општини Сремски Карловци 
 
 

1.ОПШТИ ДЕО 
 
 
 
  1.1.Увод 

 
Сремски Карловци су најмања општина у Војводини и налазе се на северо-

источним падинама Фрушке горе, а само место се налази на десној обали 
Дунава.Укупна површина општине је 50,54 км2 и она се простире  унутар једне 
катастарске општине.На северу, западу и истоку се граничи са општином Нови Сад а 
на југу са општинама Ириг и Инђија.Територију општине пресеца река Дунав при чему  
се значајан део територије општине налази у склопу специјалног резервата природе 
Ковиљско-Петроварадинског рита.Национални парк“Фрушка гора“ такође заузима 
значајну површину територије општине. 
 

1.2.Земљишни услови 
 
 

У табели 1. наведени подаци су статистички подаци о и они доста одступају од 
стварног стања на терену.Наиме, површине које су тренутно под одређеним усевима и 
засадима су следеће: 

 
1.Ратарски и повртарски усеви – око 500 ха 
2.Виногради – око 120 ха 
3.Воћњаци – око 130 ха 
 
 
Површине у износу од око 1500 ха су под ливадама и пашњацима.То је из разлога 

што ови терени нису повољни за гајење ратарских усева, због рељефа и квалитета 
земљишта.Велика улагања потребна за подизање нових засада винограда и воћњака су 
такође разлог  зашто су велике површине необрађене. 

 
Рељеф на територији опшштине Сремски Карловци је комбинованог типа, 

равничарског и брдског карактера.Надморска висина се креће у границама од 74,7 м 
(обала Дунава) – 417 (Стражилово).С обзиром да се на бројним парцелама јавља велик 
нагиб, ту се може говорити о одређеном утицају ерозије и као њена последица веће или 
мање одношење хранљивих материја. 
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На педолошкој карти коју је приредила група аутора(В. Нејгебауер, Б. Живковић, 
Ђ. Танасијевић и Н. Миљковић), може се запазити да су у атару Сремских Карловаца 
присутни следећи типови земљишта: 1.Парарендзина на лесу;2.Гајњача;3.Чернозем 
карбонатни;  4.Алувијално забарено земљиште и 5.Гајњача лесивирана 

 
 

 1.3.Климатски услови 
 
 
Клима на територији општине Сремски Карловци је као и у осталом у целој 

Војводини умерено-континентална.Средња годишња температура је 11,5 о 
С. Просечна 

годишња количина падавина износи 600- 660 мм/м2 
што је приближно једнако 

просечној количини талога за Војводину која износи 601 мм. Од укупне количине више 
од 50% падне у периоду од априла до октобра.Просечна релативна влажност ваздуха у 
току године се креће  око 75%. Од ветрова је најзаступљенији југоисточни ветар или 
кошава. 



Табела 1.  

 

Преглед површина пољопрвредног земљишта по катастарским општинама и културама 

РБ КО 

пољопривредно земљиште(ха) 

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)         

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 

остало 

земљиште УКУПНО 

1 2 3 4 5 6(1+2+3+4+5) 7 8 9 10(6+7+8+9) 

1 

Ср. 

Карловци 1017.8047 0.0000 99.1650 259.8294 248.5036 1625.3027 136.4135 43.6133 638.0171 2443.3466 

                    
  

  

              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
              0.0000       0.0000 
УКУПНО 1017.8047 0.0000 99.1650 259.8294 248.5036 1625.3027 136.4135 43.6133 638.0171 2443.3466 

Извор података РГЗСКН Сремски Карловци  
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Табела 2. 

Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО 

РБ КО облик својине 

пољопривредно земљиште(ха) 

обрадиво пољопривредно земљиште(ха)         

њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно 
пашњац

и 

рибњаци, 

трстици и 

мочваре 
остало 

земљиште УКУПНО 

1 2 3 4 5 
6(1+2+3+4

+5) 7 8 9 
10(6+7+8+

9) 

1 

С
р

. К
а

р
л

о
в

ц
и

 

приватна 

својина 977.9832 0.0000 85.3095 225.1163 202.0556 

1490.464

6 72.2913 6.0175 154.2261 1722.9995 

државна 

својина РС 39.8503 0.0000 12.7444 30.0337 44.3542 126.9826 61.8545 37.5958 422.5029 648.9198 

Држ.св. СРЈ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

друштвена 

својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.6962 0.6962 2.2677 0.2363 0.0000 3.2002 

задружна 

своијна 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

мешовита 

својина 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Др. обл. 

својине 0.0000 0.0000 1.1111 1.2336 1.2649 3.6096 0.0000 0.0000 61.1598 64.7694 

2                         

Извор података РГЗСКН Сремски Карловци  
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табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 

пољопривредно земљиште у ха   

култура 

класа   

I II III IV V VI VII VIII   

њива 0.0000 0.0000 82.4313 267.1295 436.7351 192.1059 37.3681 2.0348 1017.8047 

врт 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

воћњаци 9.0115 5.7250 63.8521 13.8010 6.7754 0.0000 0.0000 0.0000 99.1650 

виногради 45.7019 72.6466 80.9913 43.0915 13.1452 4.2529 0.0000 0.0000 259.8294 

ливаде 0.0000 0.0000 13.6037 17.5157 78.2896 139.0946 0.0000 0.0000 248.5036 

пашњаци 0.0000 0.0000 0.0000 9.6319 68.5674 58.2142 0.0000 0.0000 136.4135 

трстици-мочваре 0.0000 16.3222 8.1358 19.1553 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 43.6133 

УКУПНО 102.2964 133.7361 346.4906 440.6897 716.8615 506.5466 48.5808 2.5948 1805.3295 

Извор података 

РГЗСКН Сремски 

Карловци  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБЕЛА 7.       Корисници пољопривредног земљишта у државној својини 

назив корисника и његова адреса 

површина 

земљишта 

коју користи 

(ха) 

исказано по 

катастарским 

општинама 

(ха) 

АМАН МАТИЈА 1.2550 СР.КАРЛОВЦИ 

"НАВИП" ЗЕМЉОРАДНИЧКО ВИНОГРАДАРСКА ЗАДРУГА 0.9807 СР.КАРЛОВЦИ 

БЛАЖЕВИЋ АНТУН 0.0963 СР.КАРЛОВЦИ 

БУРГИЋ СТЕВАН СПАСЕНИЈА 0.0397 СР.КАРЛОВЦИ 

ФОНД ЗА СТИПЕН.И НАГРАЂИ. СТУДЕНАТА 

ПОЉОП.ФАКУЛ. "СВАНИМИР А 2.9948 СР.КАРЛОВЦИ 

ГЕОРГИЈЕВИЋ ВЕРА МИЛЕНКО 0.1091 СР.КАРЛОВЦИ 

Ј.П. "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА" 372.9431 СР.КАРЛОВЦИ 

Ј.П. ПТТ СРБИЈЕ-РАДНА ЈРДИ.ПОСЛОВНИ САОБРА.Н.САД 

ЈЕД.МРЕЖЕ ПТ 0.0084 СР.КАРЛОВЦИ 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" 28.2508 СР.КАРЛОВЦИ 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 4.9469 СР.КАРЛОВЦИ 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ" НОВИ САД, 

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО 23.0904 СР.КАРЛОВЦИ 

ЈЕЖ СИМА ЂОРЂЕ 0.0321 СР.КАРЛОВЦИ 

ЈУГОСЛОВЕНСКО ЖЕЛЕЗНИЧКО И ТРАНСПОРТНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ-БЕОГРАД 0.0136 СР.КАРЛОВЦИ 

МАТИЋ САЊА 0.0448 СР.КАРЛОВЦИ 

МИКАЛАЧКИ ЈАНОШ ЕРЖЕБЕТ 0.0671 СР.КАРЛОВЦИ 

МИЛИНОВ СТЕВАН АЛЕКСАНДАР 1.0255 СР.КАРЛОВЦИ 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 23.3839 СР.КАРЛОВЦИ 

ПАВЛИЦА ЂОРЂЕ НИКОЛА 0.0581 СР.КАРЛОВЦИ 

ПЕРИЋ СЛОБОДАН ДРАГИЦА 0.2034 СР.КАРЛОВЦИ 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ 17.1404 СР.КАРЛОВЦИ 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 6.9268 СР.КАРЛОВЦИ 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ-ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ 44.0446 СР.КАРЛОВЦИ 

ЗЕМ.ЗАДРУГА "СР.КАРЛОВЦИ" 121.2052 СР.КАРЛОВЦИ 

ШЕВО МИЛЕНКО БИЉАНА 0.0591 СР.КАРЛОВЦИ 

укупно 648.9198 0.0000 
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ТАБЕЛА 8                       План прихода сопственог учешћа 

извор средстава  (дин) 

Пренета средства  из Програма 2011.  486.285,00 

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта 

у државној својини по Програму 2012.     400.000,00 

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 1.000.000,00 

УКУПНО 1.886.285,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЕЛА 9. 

Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног 

земљишта 

намене улагања 

површина у 

hа, број 

узорака 

предрачунска 

вредност 

улагања (дин) 

конструкција финансирања 

сопствено учешће  други извори  

 (%) (дин)  (%) (дин) 

I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА   5,000,000.00  37,73 1.886.285,00 62,27 

3.113.715,0

0 

уређење атарских путева   5,000,000.00  37,73 1886285.00 62,27 3113715.00 

биолошка рекултивација пољопривредног 

земљишта             

противерозионе мере на пољопривредном 

земљишту             

подизање ветрозаштитних појасева             

контрола плодности обрадивог 

пољопривредног земљишта(прве до пете 

класе),унетог минералног ђубрива и 

пестицида у обрадиво пољопривредно 

земљиште             

утврђивање постојања опасних и штетних 

материја у пољопривредно земљиште             

II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА   0.00       0.00 

студијско- истраживачки радови             

остало             

III СТУДИЈСКО-ИСТРАЂИВАЧКИ РАДОВИ 

КОЈИ ТРЕТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ 

ЗЕМЉИШТА   0.00   0.00   0.00 

укупно(I+II+ III)   5000000.00   0.00   0.00 
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ТАБЕЛА 15а   Преглед груписаних  надметања  (сусвојина)   

                    

КО Потес 
број јавног 

надметања 

број 

поседовног 

листа/листа 

непокретности 

број 

катастарске 

парцеле 

култура и класа 

површина 

парцеле 

(ха) 

површина 

државног 

удела (ха) 

напомена 

  

Сремски 

Карловци Град 1 2 786 Њива 4. класe 0.0529 0.0529     

Сремски 

Карловци Град 1 2 787/1 Њива 4. класe 0.1111 0.1111     

Сремски 

Карловци Град 1 2 788/1 Њива 4. класe 7.8703 7.8703     

укупно 1       8.0343 8.0343     

Сремски 

Карловци Дока 2 2 2278 

виноград 1. 

класе 7.1423 7.1423     

Сремски 

Карловци Дока 2 2 2279 воћњак 1. класе 0.2825 0.2825     

Сремски 

Карловци Дока 2 2 2280 пашњак 6. класе 0.0375 0.0375     

укупно 2       7.4623 7.4623     

Сремски 

Карловци Дока 3 2 2294/1 

виноград 2. 

класе 3.2704 3.2704     

Сремски 

Карловци Дока 3 2 2297 њива 4. класе 0.5443 0.5443     

Сремски 

Карловци Дока 3 2 2298 пашњак 4. класе 0.0447 0.0447     

Сремски 

Карловци Дока 3 2 2299 пашњак 4. класе 0.0595 0.0595     

Сремски 

Карловци Дока 3 2 2300 пашњак 4. класе 4.1573 4.1573     
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Сремски 

Карловци Черат 3 2 2745 

виноград 2. 

класе 0.0962 0.0962     

Сремски 

Карловци Черат 3 2 2761/1 њива 4. класе 0.9806 0.9806     

Сремски 

Карловци Черат 3 2 2811 њива 4. класе 0.0486 0.0486     

укупно 3       9.2016 9.2016     

Сремски 

Карловци Раша 4 2 2935/1 

виноград 4. 

класе 1.6075 1.6075     

Сремски 

Карловци Раша 4 2 2935/2 пашњак 5. класe 0.8677 0.8677     

Сремски 

Карловци Раша 4 2 2935/3 пашњак 5. класe 0.1715 0.1715     

Сремски 

Карловци Раша 4 2 2935/4 пашњак 5. класe 0.9334 0.9334     

укупно 4           3.5801 3.5801     

Сремски 

Карловци Черат 5 45 3242 њива 5. класe 1.4673 1.4673     

Сремски 

Карловци Черат 5 45 3243/1 ливада 6. класe 0.2378 0.2378     

Сремски 

Карловци Боцка 5 45 3246/1 њива 3. класe 4.0813 4.0813     

укупно 5           5.7864 5.7864     

Сремски 

Карловци Ешиковац 6 1 3368 њива 7. класe 0.5164 0.5164   0.5164 
Сремски 

Карловци Ешиковац 6 2 3370/1 њива 7. класe 0.2924 0.2924   0.3481 

укупно 6           0.8088 0.8088   1.5744 
Сремски 

Карловци Липовац 7 2 3465/1 пашњак 5. класe 1.1544 1.1544   0.3321 
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укупно 7           1.1544 1.1544   0.5181 
Сремски 

Карловци Реметица 8 2 3784 пашњак 6. класe 0.3429 0.3429   0.1483 
Сремски 

Карловци Реметица 8 2 3785 њива 5. класe 0.0902 0.0902   0.5513 
Сремски 

Карловци Реметица 8 2 3786 

виноград 1. 

класе 0.407 0.407   
0.2782 

укупно 8           0.8401 0.8401   1.0173 
Сремски 

Карловци Липовац 9 2 4293 ливада 5. класe 0.6254 0.6254   0.5992 

укупно 9           0.6254 0.6254   0.0312 
Сремски 

Карловци Крстушевине 10 1 4394 ливада 6. класe 0.3481 0.3481   0.2773 
Сремски 

Карловци Крстушевине 10 1 4395 њива 6. класe 1.5744 1.5744   0.667 
Сремски 

Карловци Крстушевине 10 1 4396 ливада 6. класe 0.3321 0.3321   0.5616 
Сремски 

Карловци Крстушевине 10 1 4405 ливада 6. класe 0.5181 0.5181   0.2486 

укупно 10           2.7727 2.7727   0.1296 
Сремски 

Карловци Ешиковац 11 45 4462/1 њива 3. класe 0.2408 0.2408   0.1494 
Сремски 

Карловци Ешиковац 11 45 4462/2 

виноград 4. 

класе 1.0816 1.0816   0.1935 
Сремски 

Карловци Ешиковац 11 45 4462/3 њива 3. класe 0.1873 0.1873     

укупно 11           1.5097 1.5097     

Сремски 

Карловци Боцка 12 45 4531 

виноград 1. 

класе 2.3248 2.3248     

укупно 12           2.3248 2.3248     
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Сремски 

Карловци Раша 13 2 4629 ливада 5. класe 0.6422 0.6422     

Сремски 

Карловци Раша 13 2 4647/1 ливада 6. класe 0.6602 0.6602     

Сремски 

Карловци Раша 13 2 4700 њива 7. класe 0.3732 0.3732     

Сремски 

Карловци Раша 13 2 4707 ливада 5. класe 0.0425 0.0425     

Сремски 

Карловци Раша 13 2 4728 ливада 5. класe 0.3178 0.3178     

укупно 13           2.0359 2.0359     

Сремски 

Карловци Загуљанац 14 2 4824 

виноград 4. 

класе 0.148 0.148     

Сремски 

Карловци Загуљанац 14 2 4825 

виноград 4. 

класе 0.1465 0.1465     

Сремски 

Карловци Черат 14 2 4834 ливада 5. класe 0.2005 0.2005     

Сремски 

Карловци Черат 14 2 4847 ливада 6. класe 0.6075 0.6075     

укупно 14           1.1025 1.1025     

Сремски 

Карловци Ешиковац 15 45 4900 

виноград 2. 

класе 4.1436 4.1436     

Сремски 

Карловци Ешиковац 15 45 4904/1 

виноград 2. 

класе 0.5059 0.5059     

Сремски 

Карловци Ешиковац 15 45 4905 воћњак 1. класе 1.6377 1.6377     

Сремски 

Карловци Ешиковац 15 45 4906 њива 4. класe 0.3473 0.3473     

укупно 15           6.6345 6.6345     

Сремски Пуцавац 16 1 5359 пашњак 6. класe 0.1483 0.1483     



30 
 

Карловци 

Сремски 

Карловци Бељешево 16 1 5567 њива 6. класe 0.5513 0.5513     

Сремски 

Карловци Курјаковац 16 2 7484 ливада 5. класe 1.0498 1.0498     

укупно 16           1.7494 1.7494     

Сремски 

Карловци 
Крстушевине 17 311 5707 њива 6. класe 0.5564 0.2782 

Сувласништво 

1/2 парцеле, 

Сокић Ђорђе, 

Браће 

Анђелић 55, 

Ср. Карловци   

укупно 17           0.5564 0.2782     

Сремски 

Карловци Бељешево 18 1 5452 ливада 6. класe 1.0173 1.0173     

укупно 18           1.0173 1.0173     

Сремски 

Карловци Крстушевине 19 2 5546 

виноград 2. 

класе 0.1979 0.1979     

Сремски 

Карловци Крстушевине 19 2 5547 ливада 6. класe 0.3738 0.3738     

Сремски 

Карловци Крстушевине 19 2 5548 њива 6. класe 0.6096 0.6096     

укупно 19           1.1813 1.1813     

Сремски 

Карловци Крстушевине 20 2 5571 ливада 6. класe 1.0728 1.0728     

Сремски 

Карловци Добошевац 20 2 7396 ливада 5. класe 3.5908 3.5908     

Сремски 

Карловци Добошевац 20 2 7638 ливада 6. класe 1.6164 1.6164     

Сремски Липе 20 2 7420 њива 6. класe 0.4245 0.4245     
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Карловци 

укупно 20           6.7045 6.7045     

Сремски 

Карловци Липовац 21 2 5846 ливада 6. класe 0.8926 0.8926     

Сремски 

Карловци Липовац 21 2 6079 ливада 6. класe 0.2387 0.2387     

Сремски 

Карловци Липовац 21 2 6080 ливада 6. класe 0.1373 0.1373     

Сремски 

Карловци Липовац 21 2 6081 њива 6. класe 0.5253 0.5253     

Сремски 

Карловци Врхови 21 2 6082/1 пашњак 6. класe 2.0455 2.0455     

укупно 21           3.8394 3.8394     

Сремски 

Карловци Липовац 22 2 5861 њива 6. класe 1.9058 1.9058     

укупно 22           1.9058 1.9058     

Сремски 

Карловци Банстол 23 2 5996/1 пашњак 6. класe 12.4672 12.4672     

Сремски 

Карловци 

Средњи 

Матеј 23 1 6258 њива 5. класe 0.5992 0.5992     

Сремски 

Карловци 

Средњи 

Матеј 23 1 6258 ливада 5. класe 0.0312 0.0312     

укупно 23           13.0976 13.0976     

Сремски 

Карловци Велики Матеј 24 2 6696 ливада . Класe 0.0674 0.0674     

Сремски 

Карловци Велики Матеј 24 2 6697/1 њива 5. класe 0.2908 0.2908     

Сремски 

Карловци Велики Матеј 24 2 6699 њива 5. класe 0.4692 0.4692     

Сремски Велики Матеј 24 2 6778 њива 5. класe 0.2434 0.2434     
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Карловци 

Сремски 

Карловци Велики Матеј 24 2 6779 ливада . класe 0.0858 0.0858     

укупно 24           1.1566 1.1566     

Сремски 

Карловци Добриловац 25 2 7060/6 пашњак 5. класe 0.25 0.25     

Сремски 

Карловци Добриловац 25 2 7060/8 пашњак 5. класe 0.2 0.2     

Сремски 

Карловци Добриловац 25 2 7060/9 пашњак 5. класe 0.2 0.2     

укупно 25           0.65 0.65     
Сремски 

Карловци Добриловац 26 2 7095 

виноград 2. 

класе 2.8559 2.8559     

укупно 26           2.8559 2.8559     
Сремски 

Карловци Добриловац 27 2 7293 њива 5. класe 0.4184 0.4184     
Сремски 

Карловци Липе 27 1 7313 њива 4. класe 0.2773 0.2773     
Сремски 

Карловци Липе 27 1 7341 њива 4. класe 0.667 0.667     

укупно 27           1.3627 1.3627     

Сремски 

Карловци 
Врхови 28 6146 7196 њива 3. класе 1.1723 1.1447 

Сувласништво 

276/11723 

парцеле, 

Стојков 

Стјепан, 

Матошева 56, 

Ср. Карловци 

  

укупно 28           1.1723 1.1447     

Сремски Град 29 1 1983/1 њива 3. класе 0.5616 0.5616     
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Карловци 

Сремски 

Карловци Град 29 1 2039 њива 4. класе 0.2486 0.2486     

укупно 29           0.8102 0.8102     
Сремски 

Карловци Раша 30 1 2319 ливада 3. класе 0.1296 0.1296     
Сремски 

Карловци Раша 30 1 2320 пашњак 5. класе 0.1494 0.1494     
Сремски 

Карловци Раша 30 1 2321 њива 5. класе 0.1935 0.1935     

укупно 30           0.4725 0.4725     

Сремски 

Карловци Липовац 31 6098 3452 њива 5. класе 0.0623 0.0623     

Сремски 

Карловци Липовац 31 6098 3453 њива 5. класе 0.4589 0.4589     

Сремски 

Карловци Липовац 31 6098 3454 њива 5. класе 0.5043 0.5043     

укупно 31           1.0255 1.0255     

УКУПНО КО           93.4309 93.1251     
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ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА 

из плана коришћења за 2011.години 

КО 

укупно 

пољопривредно 

земљиште у 

државној својини 

(ха) 

издато у 

закуп по 

Програму 

200_.(ха) 

трајање 

закупа  

(од-до) 

издато у 

закуп по 

Програму 

200_.(ха) 

трајање 

закупа  

(од-до) 

планирано 

за закуп у   

2011.(ха) 

најмања 

површина за 

надметање(ха) 

највећа 

површина за 

надметање(ха) 

просечна 

површина за 

надметање(ха) 

Број 
 

надметања 

Сремски 

Карловци 648.9198         93.1251 0.2782 13.0976 3.0040 31 

                      

                      

УКУПНО 648.9198 0.0000   0.0000   93.1251     3.0040 31 

0.0000 0.0000 0.0000 дато на бесплатно коришћење 

0.0000 0.0000 0.0000 

дато у закуп по основу власништва инфраструктуре 

0.0000 0.0000 0.0000 дато у закуп по основу узгајања животиња 
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ТАБЕЛА 16а        Укупна површина  пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима  

 

разлог изузимања корисник КО коментар површина (ха) 

Шума AMAН МАТИЈА 

Сремски 

Карловци   1.2550 

Шума "НАВИП" ЗЕМЉОРАДНИЧКО ВИНОГРАДАРСКА ЗАДРУГА 

Сремски 

Карловци   0.9807 

ГГЗ зем. под 

зградом БЛАЖЕВИЋ АНТУН 

Сремски 

Карловци   0.0963 

ГГЗ БУРГИЋ СТЕВАН СПАСЕНИЈА 

Сремски 

Карловци   0.0397 

Шума 
ФОНД ЗА СТИПЕН.И НАГРАЂИ. СТУДЕНАТА ПОЉОП.ФАКУЛ. 

"СВАНИМИР А 

Сремски 

Карловци   2.9948 

ГГЗ зем. под 

зградом ГЕОРГИЈЕВИЋ ВЕРА МИЛЕНКО 

Сремски 

Карловци   0.1091 

Шума Ј.П. "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА" 

Сремски 

Карловци   372.9591 

ГГЗ зем. под 

зградом 
Ј.П. ПТТ СРБИЈЕ-РАДНА ЈРДИ.ПОСЛОВНИ САОБРА.Н.САД 

ЈЕД.МРЕЖЕ ПТ 

Сремски 

Карловци   0.0084 

Зем. Уз пругу  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" 

Сремски 

Карловци   28.2508 

Зем. Уз пут ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 

Сремски 

Карловци   4.9469 

Шума 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ" НОВИ САД, ШУМСКО 

ГАЗДИНСТВО 

Сремски 

Карловци   23.0904 

ГГЗ зем. под 

зградом ЈЕЖ СИМА ЂОРЂЕ 

Сремски 

Карловци   0.0321 

ГГЗ зем. под 

зградом 
ЈУГОСЛОВЕНСКО ЖЕЛЕЗНИЧКО И ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ-

БЕОГРАД 

Сремски 

Карловци   0.0136 
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ГГЗ зем. под 

зградом МАТИЋ САЊА 

Сремски 

Карловци   0.0448 

ГГЗ зем. под 

зградом МИКАЛАЧКИ ЈАНОШ ЕРЖЕБЕТ 

Сремски 

Карловци   0.0671 

Шума и путеви ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Сремски 

Карловци   15.2263 

ГГЗ зем. под 

зградом ПАВЛИЦА ЂОРЂЕ НИКОЛА 

Сремски 

Карловци   0.0581 

ГГЗ зем. под 

зградом ПЕРИЋ СЛОБОДАН ДРАГИЦА 

Сремски 

Карловци   0.2034 

Зем. Уз пут ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ 

Сремски 

Карловци   17.1404 

Шума САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ 

Сремски 

Карловци   6.9268 

Шума УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ-ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

Сремски 

Карловци   27.7892 

Шума ЗЕМ.ЗАДРУГА "СР.КАРЛОВЦИ" 

Сремски 

Карловци   53.5026 

ГГЗ зем. под 

зградом ШЕВО МИЛЕНКО БИЉАНА 

Сремски 

Карловци   0.0591 

  555.7947 

контрола из табеле 16 555.7947 
 

 

 

 

 

 

 



ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања  

 

 

 

величина   (ха) број јавних надметања 

до 5  24 

 од 5 до 25 7 

од 25 до 50   

од 50 до 100   

од 100 до 200   

од 200 до 500   

преко 500   

УКУПНО 31 

  

•подаци се односе на план коришћења у 2012.години 
 

 



 Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у Општини Сремски Карловци за 2012. годину, 
је користила податке из јавне евиденције о непокретности и за тачност података 
одговара под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 
 
 Програм су сачинили следећи чланови Комисије: 
 

1. Владимир Жеравица, председник 

2. Сњежана Марјановић, члан 

3. Љиљана Јерков, члан 

4. Зоран Радичевић, члан 

5. Радослав Карабасил, члан 

6. Александар Андрић, члан 

7. Радмила Стојковић, члан. 

 

 

Овај Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
Општини Сремски Карловци за 2012. годину, објавити у «Службеном листу Општине 
Сремски Карловци». 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     П Р Е Д С Е Д Н И К  
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број: 320-13/2012-I/1                  Рајко Маринковић 
Дана: 14. септембра 2012. 
Сремски Карловци 
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