
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 18 
13. децембра 2012. године  
Сремски Карловци 

Примерак: 40,00 дин. 

 
 
 
 

 
 
             

 
 

 На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. 
гласник РС», бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци 
(«Сл. лист Општине Сремски Карловци», број 12/08), Скупштина општине Сремски 
Карловци на 4. седници од 12.12.2012. године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У  
 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
I ОПШТИ ДЕО 

 
 

Члан 1. 
 
 

 Приходи и расходи буџета Општине Сремски Карловци за 2013. годину (у даљем 
тексту: буџет), примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и 
датих кредита и задуживања и отплата дуга,  утврђени су у износу од 300.000.000,00 динара. 
  
  
 

Члан 2. 
 

 
 

Укупни приходи и примања буџета, заједно са вишком прихода из претходне године – 
суфицитом исказани су према економској класификацији у следећим износима: 



 
 

 
 
 

 
У динарима 

 
Економска 

класификација Примања Износ 

321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 47.300.000,00 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

711110 Порез на зараде 105.000.000,00 
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 6.000.000,00 
711140 Порез на приходе од имовине 6.500.000,00 
711190 Порез на друге приходе 10.500.000,00 
713120 Порез на имовину 9.000.000,00 
713310 Порез на наслеђе и поклон 500.000,00 

713420 
Порез на капиталне трансакције – Порез на пренос 
апсолутних права 

6.000.000,00 

714510 
Порез на моторна возила (комунална такса, годишња 
накнада) 

4.000.000,00 

714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса 700.000,00 
714552 Боравишна такса 800.000,00 
714560 Општинске и градске накнаде 1.500.000,00 
716110 Комунална такса на фирму 1.200.000,00 
733100 Текући трансфери од других нивоа власти 40.000.000,00 
733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 5.000.000,00 
741100 Камате на средства буџета општине 2.000.000,00 
741510 Накнада за коришћење природних добара 1.000.000,00 

741530 
Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта 

14.000.000,00 

742150 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација у корист нивоа општина 

13.000.000,00 

742251 Општинске административне таксе 1.400.000,00 
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 21.000.000,00 
742351 Приходи општинских органа управе 100.000,00 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 500.000,00 

744 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа власти 

1.500.000,00 

745151 Остали приходи 1.500.000,00 
 УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА: 300.000.000,00 

 
 
 
 

Члан 3. 
 

  
 Приходи и примања буџета, заједно са вишком прихода из претходне године – 
суфицитом, распоређени су по основним наменама у следећим износима: 

 



 
 

 
 
 
 

У динарима 
Економска 

класификација О П И С Средства буџета 

 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  
411 Плате и додаци запослених 52.050.000,00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.820.000,00 
413 Накнаде у натури 1.220.000,00 
414 Социјална давања запосленима 1.330.000,00 
415 Накнада за запослене 2.010.000,00 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 710.000,00 

 УКУПНО 410000: 68.140.000,00 
 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  

421 Стални трошкови 25.530.000,00 
422 Трошкови путовања 5.700.000,00 
423 Услуге по уговору 47.100.000,00 
424 Специјализоване услуге 29.800.000,00 
425 Текуће одржавање 6.800.000,00 
426 Материјал 19.600.000,00 

 УКУПНО 420000: 134.530.000,00 
 СУБВЕНЦИЈЕ  

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама 2.000.000,00 

 УКУПНО 450000: 2.000.000,00 
 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  

463 Донације и трансфери осталим нивоима вл. 17.000.000,00 
 УКУПНО 460000: 17.000.000,00 

 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛ. ОСИГУРАЊА:  
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 11.800.000,00 

 УКУПНО 470000: 11.800.000,00 
 ОСТАЛИ РАСХОДИ  

481 Дотације невладиним организацијама 8.250.000,00 

482 Порези обав. таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 1.250.000,00 

483 Новчане казне по решењу суд. тела 3.000.000,00 
484 Накнаде штете услед елемент. непогода 500.000,00 

 УКУПНО 480000: 13.000.000,00 
 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  

499 Средства резерве 6.900.000,00 
 УКУПНО 499000: 6.900.000,00 
 ОСНОВНА СРЕДСТВА  

511 Зграде и грађевински објекти 20.800.000,00 
512 Машине и опрема 20.530.000,00 

 УКУПНО 510000: 41.330.000,00 
 ПРИРОДНА ИМОВИНА  

541 Земљиште 5.300.000,00 
 УКУПНО 540000: 5.300.000,00 
 УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 300.000.000,00 

 



 
 

 
 

Члан 4. 
 

 
 Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупан фискални резултат буџета утврђени 
су у следећим износима:  
 
            

У динарима 
 
 
 

 Шифра економске класификације 
Средства из 
буџета 

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА 
   

1. УКУПНА ПРИМАЊА   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 252.700.000,00 
1. Порески приходи 71 151.700.000,00 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 

711 128.000.000,00 

1.2.Порез на имовину 713 15.500.000,00 
1.3.Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 7.000.000,00 
1.4.Порез на међународну трговину и 
трансакције (царине) 

715 0,00 

1.5.Остали порески приходи 716+719 1.200.000,00 
1.6. Социјални доприноси 72 0,00 
2. Непорески приходи 74+77+78      56.000.000,00 
Од тога наплаћене камате 7411 2.000.000,00 
2.1.Приходи из буџета 79  
3. Примања од продаје нефинанскијске 
имовине 

8  

4. Донације 731+732  
Трансфери 733 45.000.000,00 
II УКУПНИ ИЗДАЦИ   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 253.370.000,00 
1. Расходи за запослене 41 68.140.000,00 
Коришћење роба и услуга 42 134.530.000,00 
Отплата камата 44  
Субвенције 45 2.000.000,00 
Права из социјалног осигурања 47 11.800.000,00 
Остали расходи 48+49 19.900.000,00 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4651 17.000.000,00 
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 46.630.000,00 
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4652 0,00 
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) 

92-62  

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ 
ДЕФИЦИТ) (I-II) 

(7+8)-(4+5) -47.300.000,00 

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС 
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) 

(7-74111+8)-(4-44+5) -49.300.000,00 



 
 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) 
 

  

Б. Примања и издаци по основу продаје, 
односно набавке финансијске имовине и 
наплате одобрених кредита 

  

IV Примања по основу наплате одобрених 
кредита и продаје финансијске имовине 

92  

V. ИЗДАЦИ ЗА ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

62  

VI  ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ МИНУС 
ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ  
(IV-V) 

92-62  

В. Задуживање и отплата дуга   
VII ЗАДУЖИВАЊЕ 91  
1. Задуживање код домаћих кредитора 911  
2. Задуживање код страних кредитора 912  
VIII. OT ПЛАТА ДУГА 61  
1. Отплата домаћег дуга 611  
2. Отплата страног дуга 612  
3. Отплата по гаранцијама 613  
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 
(III+VI+VII-VIII) 

 -47.300.000,00 

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-
IX=-III) 

 47.300.000,00 

 
 
 
  

Разлику између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу 
продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине у износу од 47.300.000,00 динара финансираће се из:  

• Пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 47.300.000,00 
динара». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II ПОСЕБНИ ДЕО  
Члан  5. 

  
 Средства из буџета из члана 1. ове Одлуке, заједно са вишком прихода из ранијих година распоређују се према економској, 
функционалној и организационој класификацији на следећи начин: 
 

у динарима 
 
 
 
 

Раздео Глава Функц. Позиција Економска 
класификац. О П И С Средства из 

буџета 
Укупна 
средства 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 

1 1  
  Скуп.општине,  Председ. и 

Општинско веће  
  

  110 
  Извршни и законодав. Органи, 

финан. и фиск. Послови и спољ.  
послови 

  

   1 411 Плате и додаци запослених 1.600.000,00  
   

2 412 
Социјални допринос на терет 
послодавца 

300.000,00 
 

   3 413 Накнаде у натури 20.000,00  
   4 414 Социјална давања запосл. 130.000,00  
   5 415 Накнаде за запослене 10.000,00  
   

6 416 
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 

10.000,00 
 

   7 421 Стални трошкови 30.000,00  
   8 422 Трошкови путовања 1.500.000,00  
   9 423 Услуге по уговору 14.900.000,00  
   10 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00  
   11 426 Материјал 1.500.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 110 21.000.000,00 21.000.000,00 



 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 

  160   Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту 

  

   12 421 Стални трошкови 2.000.000,00  
   

13 481 
Дотације (финанс. политичких странака, 
соц. ек. савет) 

250.000,00 
 

   14 482 
Порези, таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 

950.000,00  

   15 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

2.000.000,00  

   16 484 
Накнаде штете за повреду или штету 
насталу услед ел. непогода 

500.000,00  

   
17 499 

Средства резерве:  
Стална           900.000.00 
Текућа         6.000.000.00 

6.900.000,00 
 

     УКУПНО  ФУНКЦ. 160 12.600.000,00 12.600.000,00 
 1.2    ОПШТИНСКА УПРАВА   
  130   Опште услуге   
   18 411 Плате и додаци запослених 39.450.000,00  
   19 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

8.020.000,00  

   20 413 Накнада у натури 1.000.000,00  
   21 414 Социјална давања запосленим 1.000.000,00  
   22 415 Накнада за запослене 1.500.000,00  
   23 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 700.000,00  
   24 421 Стални трошкови 7.000.000,00  
   25 422 Трошкови путовања 1.300.000,00  
   26 423 Услуге по уговору 4.800.000,00  
   27 424 Специјализоване услуге 700.000,00  
   28 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00  
   29 426 Материјал 4.000.000,00  
   30 512 Машине и опрема 2.530.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ.130: 74.000.000,00 74.000.000,00 



 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 
 1.3    Опш. јавни правобранилац   
  330   Судови   
   31 423 Услуге по уговору 1.200.000,00  
     УКУПНО ЗА ФУНКЦ. 330: 1.200.000,00 1.200.000,00 
 1.4.    Општинске организације   

  090   Соц. заштита неквалифик. на другом 
месту   

   

32 481 

Дотације невладиним орган. (Црвени 
крст, Удружење пензионера, Друштво за 
борбу против шећерне болести, ратни 
вони инвалиди, синдикат, СКГО и 
други) 

3.000.000,00  

     УКУПНО ФУНКЦ. 090 3.000.000,00 3.000.000,00 
 1.5    Функциконисање ТОСК-а   
  473   Туризам   
   

33 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

2.000.000.00  

     УКУПНО ФУНКЦ. 473 2.000.000.00 2.000.000.00 
 1.6    Становање и ком. питања   
  620   Развој заједнице   
   34 421 Стални трошкови 13.000.000,00  
   35 422 Трошкови путовања 100.000,00  
   36 423 Услуге по уговору 1.000.000,00  
   37 424 Специјализоване услуге 25.000.000,00  
   38 425 Текуће поправке и одрж. 3.000.000,00  
   39 426 Материјал 3.000.000,00  
   40 511 Зграде и грађевински објекти 20.600.000,00  
   41 512 Машине и опрема 15.000.000,00  
   42 541 Земљиште 5.300.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 620: 86.000.000,00 86.000.000,00 
 1.8    Култура   
  820   Услуге културе:   



 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 
   

43 481 
Дотације осталим непрофитним 
институц. 

3.000.000,00  

     УКУПНО ФУНКЦ. 820: 3.000.000,00 3.000.000,00 
 1.9    Информисање   
  830   Услуге информисања   
   44 423 Услуге по уговору 2.000.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 830: 2.000.000,00 2.000.000,00 
 1.10    Спорт   
  810   Услуге рекреације и спорта   
   

45 481 
Дотације осталим непрофитаб. 
институцијама 

2.000.000,00  

     УКУПНО  ФУНКЦ. 810: 2.000.000,00 2.000.000,00 
 1.11. 911   Предшколско образовање   
   46 472 Накнада за соц.заш.из буџета 1.800.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 911: 1.800.000,00 1.800.000,00 
 1.12. 912   Основно образовање   
   47 463 Трансфери осталим нив. вл.  11.000.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 912: 11.000.000,00 11.000.000,00 
 

1.13 920  
 Средње образовање 

Кар. гим. и Рег. цен. за тал.   

   48 463 Трансф. ост. нивоима власти 1.000.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 920: 1.000.000,00 1.000.000,00 
 1.14. 090   Соц. заш. неквалификована на другом 

месту   

   49 463 Трансфери осталим нивоима власти 5.000.000,00  
   50 472 Накнада за соц. заштиту из буџета 10.000.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 090: 15.000.000,00 15.000.000,00 
 1.15 760   Здравство некатегорисано на другом 

месту   

   51 424 Специјализоване услуге 200.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 760: 200.000,00 200.000,00 
 1.16. 980   Образовање неквалификовано на другом   



 
 

месту – превоз ђака и студената 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 
   52 422 Трошкови путовања 2.500.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 980: 2.500.000,00 2.500.000,00 
 1.17. 160   Изборна комисија   
   53 421 Стални трошкови 0,00  
   54 423 Услуге по уговору 0,00  
   55 426 Материјални трошкови 0,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 160: 0,00 0,00 
 1.18. 490 

  Ек. послови неквалифик. на другом 
месту (манифестације)   

   56 421 Стални трошкови 1.400.000,00  
   57 423 Услуге по уговору 7.700.000,00  
   58 424 Специјализоване услуге 700.000,00  
   59 425 Текуће попр. и одржавање 100.000,00  

   60 426 Материјал 100.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦ. 490: 10.000.000,00 10.000.000,00 
 1.21 451   ЈКП „БЕЛИЛО“ – Друмски саобраћај 

(Локалне улице и путеви) 
  

   61 424 Специјализоване услуге 800.000,00  
   62 425 Текуће поправке и одржавање 700.000,00  
   63 426 Материјал 3.000.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 451 4.500.000,00 4.500.000,00 
  510   Управљање отпадом (чистоћа)   
   64 421 Стални трошкови 1.000.000,00  
   65 423 Услуге по уговору 14.000.000,00  
   66 426 Материјал 5.000.000,00  
   67 511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00  
   68 512 Машине и опрема 1.900.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 510 22.000.000,00 22.000.000,00 
  560   Заштита жив. сред. неквалиф. на 

другом месту   

   69 424 Специјализоване услуге 700.000,00  



 
 

     УКУПНО ФУНКЦИЈА 560 700.000,00 700.000,00 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 
  620   Развој заједнице   
   70 411 Плате, додаци и накнаде запосленима 11.000.000,00  
   71 412 Соц. допр. на терет послод. 2.500.000,00  
   72 413 Накнаде у натури 200.000,00  
   73 414 Социјална давања запосленима 200.000,00  
   74 415 Накнада трошк. за запослене 500.000,00  
   75 421 Стални трошкови 1.000.000,00  
   76 422 Трошкови путовања 300.000,00  
   77 423 Услуге по уговору 1.500.000,00  
   78 424 Специјализоване услуге 500.000,00  
   79 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00  
   80 426 Материјал 1.000.000,00  
   81 482 

Порези, таксе и казне наметнуте од јед. 
нивоа власти  другом 

300.000,00  

   82 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

1.000.000,00  

   83 512 Машине и опрема 1.000.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 620 22.000.000,00 22.000.000,00 
  640   Улична расвета   
   84 426 Материјал 1.000.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 640 1.000.000,00 1.000.000,00 
  660   Послови становања и заједнице 

неквалификовани на другом месту 
  

   85 421 Стални трошкови 100.000,00  
   86 424 Специјализоване услуге 200.000,00  
   87 426 Материјал 1.000.000,00  
   88 511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00  
   89 512 Машине и опрема 100.000,00  
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 660 1.500.000,00 1.500.000,00 
     УКУПНО РАСХОДИ: 300.000.000,00 300.000.000,00 



 
 

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 6. 
 
 За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине.  
 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.  
 Председник општине подноси извештај Скупштини општине о реализацији 
Одлуке о буџету и коришћењу сталне и текуће буџетске резерве.  
 

Члан 7. 
 
Председник општине може донети Одлуку о промени апропријације у складу са 
чланом 61. Закона о буџетском систему. 
 

Члан 8. 
 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. 
Изузетно, у случају ако се у буџету Општине определе актом наменска трансферна 
средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били 
познати у поступку доношења ове Одлуке о буџету, орган управе надлежан за 
финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог 
акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу. 
 

Члан 9. 
 

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника 
буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог 
корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске 
резерве. 

Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана, доноси Председник 
општине. 

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе 
надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на 
име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ 
умањује. 

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене 
приоритете унутар буџета, Председник општине доноси одлуку да се износ 
апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и 
може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које 
средства нису предвиђена у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања из става 4. овог члана не може бити већи од износа 
разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално 
могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. Закона о 
буџетском систему. 
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Члан 10. 
 
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговоран 
је начелник Општинске управе.  
За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом Одлуком из области 
основног и средњег образовања, кутлуре, физичке културе, социјалне заштите, 
друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа и остале кориснике одговорно 
је одговорно лице корисника. 

 
 

Члан 11. 
 
Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава тог 
буџета, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.  

 
Члан 12. 

 
 Привремено расположива средства на рачуну буџета, могу се краткорочно 
пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација, у 
складу са Законом. 
 

Члан 13. 
 
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средстава 
распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та 
средства одобрена и пренета. 
 

Члан 14. 
 
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа 
апропријације утврђене Одлуком. 
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су 
у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 
 

Члан 15. 
 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. 
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и 
то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за несметано функционисање  корисника буџетских средстава. 
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
Корисник који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке остварује и 
додатне приходе, обавезан је да измирење тих расхода и издатке прво врши из прихода 
из других извора. 
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Члан 16. 
 
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима 
буџета. 
 Корисници су дужни да доставе копије комплетне документације. 
 

Члан 17. 
   

  
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника 
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2012. године, уколико 
средства потребна за исплату плата тих лица нису одређена у оквиру износа средстава 
која су, у складу са овом Одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику. 
 

 
Члан 18. 

 
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине 
може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Сл. гласник 
РС», бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011). 
 

Члан 19. 
 

Корисници буџета приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга и 
извођењу  радова морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. 
 

Члан 20. 
 
Уколико индиректни корисник својом делатношћу изазове судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових 
апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.  
 

Члан 21. 
 
Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, 
враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима 
није другачије одређено. 
Приходи из става 1. овог члана, враћају се и износима у којима су уплаћени у корист 
буџета. 
 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
 
 
Корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2013. године пренеће на рачун 
извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. 



Службени лист Општине Сремски Карловци, 18/12 

 

15 
 

години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине 
Сремски Карловци за 2013. годину. 

 
 

Члан 23. 
  
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у «Службеном листу 
Општине Сремски Карловци», a примењиваће се од 01.01.2013. године. 
 
 
    
Република Србија                                                                     П Р Е Д С Е Д Н И К  
Аутономна Покрајина Војводина    
Општина Сремски Карловци                                                 Рајко Маринковић, с.р.   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  
Број: 400-34/2012-I/1 
Дана: 12. децембра 2012. 
Сремски Карловци 
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка и 64/2010 – одлука УС и 24/2011) и 
члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Сремски Карловци ("Службени лист 
Општине Сремски Карловци, број 12/2008), Скупштина општине Сремски Карловци на 
четвртој седници од 12.12.2012. године, доноси 
 
 ОДЛУКУ  

о изради плана детаљне регулације  
реконструкције, модернизације и изградње 

двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске 
деоница Стара Пазова – Нови Сад 

на подручју општине Сремски Карловци 
 
 

Члан 1. 
 

 На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације реконструкције, 
модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – 
граница Мађарске деоница Стара Пазова – Нови Сад на подручју општине Сремски 
Карловци (у даљем тексту: план). 
 

Члан 2. 
 

Подручје које ће се обухватити планом налази се у Kатастарској општини (у 
даљем тексту: КО) Сремски Карловци унутар описане прелиминарне границе. 

За почетну тачку описа прелиминарне границе планског подручја утврђена је 
тачка на пресеку граница катастарских општина Сремски Карловци  и Чортановци и 
планиране северне регулационе линије железничке пруге. Даље граница наставља у 
правцу  северозапада прати планирану северну регулациону линију железничке пруге и 
пресеца парцеле бр. 3477/1, 3478, 3484, 3479, 3481, 3484, 7903(поток), 3485, 
7907/1(река Дунав) 3486, 7907/1(река Дунав), 187/1, 185/1, 184/2, 185/2, 
2057(Стражиловски поток), 2165(улица Дунавска), 180/1, 179(поток), 1/1, ½ и 2 и 
долази до границе катастарских општина Сремски Карловци  и Петроварадин, на 
граници парцеле број 2. Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада, прати 
границу парцела бр. 2, 3, 2065 и 2060/7(железничка пруга), затим скреће у правцу 
југоистока, прати југозападну границу парцела бр. 2060/7(железничка пруга), 
2060/1(железничка пруга) и 2068 до тромеђе парцела бр. 2060/1(железничка пруга), 
2068 и 2100/1(магистрални пут М-22  Суботица-Београд). Даље граница скреће у 
правцу југозапада прати границу парцела бр. 2100/1 и 2060/1, затим скреће у правцу 
југоистока, поново прати границу парцела бр. 2100/1 и 2060/1 до пресека са управним 
правцем  повученим из осовинске тачке број 599, затим прати управни правац и долази 
до осовинске тачке број 599. Од ове тачке граница скреће у правцу југоистока, прати 
осовину магистралног пут М-22  Суботица-Београд до осовинске тачке број 478, затим 
скреће у правцу југозапада, прати осовину Железничке улице до пресека са јужном 
границом парцеле број 2100/1 и у правцу југоистока прати јужну границу парцеле број 
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2100/1 и долази до тромеђе парцела бр. 2112(улица Патријарха Бранковића), 
2057(Стражиловски поток)  и 2101(магистрални пут М-22  Суботица-Београд). Даље 
граница пресеца парцелу број 2057(Стражиловски поток), прати јужну границу 
парцеле број 2101(магистрални пут М-22  Суботица-Београд) и долази до тромеђе 
парцела бр. 2101, 200 и 2113(улица Ивана Мажуранића),  затим управним правцем 
пресеца парцелу број 2101 и долази до  североисточне границе парцеле број 2101. Од 
ове тачке  у правцу југоистока граница прати источну границу парцела бр. 2101, 7785/2 
и 7785/1 до тромеђе парцела бр. 7785/1, 7902(Липов поток) и 7723/3, затим скреће у 
правцу југозапада, прати западну границу парцеле број 7902(Липов поток) до њене 
преломне тачке. Даље граница скреће ка северозападу, пресеца парцелу број 7785/1 до 
њене преломне тачке, наставља да прати западну границу парцеле број 7785/1 до њене 
преломне тачке и управним правцем у правцу запада долази до совине магистралног 
пут М-22 Суботица-Београд(парцела број 7786/2).  Од ове тачке у правцу истока  
управним правцем граница долази до преломне тачке на граници парцеле број 7806, 
затим у правцу севера прати источну границу парцеле број 7806 до пресека са 
југозападном регулационом линијом планираног пута. Даље граница скреће у правцу 
југоистока прати југозападну регулациону линију планираног пута којом пресеца 
парцеле бр. 3468 и 3469, прати западну границу парцеле број 3757/4, пресеца парцеле 
бр. 3757/2, 3757/3, 3760/1, 3759/1, 3760/1, 3754, 3742/1, 3741/1 и 3740/1, прати западну 
границу парцеле број 3740/1, пресеца парцелу број 7829/1(пут), прати западну границу 
парцеле број 3738/5 и 3738/6, пресеца парцеле бр. 7829/1(пут), 3738/4, 3738/2 и 3730/4, 
прати западну границу парцела бр. 3730/7, 7829/1(пут) и 7829/2(пут), пресеца парцеле 
бр. 7904(поток) и 3712, прати југозападну границу парцела бр. 7830(пут) и 7831(пут), 
пресеца парцеле бр. 3575/2, 3575/1, 3574/3, 3574/4, 3573, 3571/1, 3570, 3568/2, 3568/1, 
3565, 3564/1, 3564/2, 3564/3, 3557/1, 3535 и 3534 и долази до западне границе парцеле 
број 3533. Даље граница скреће у правцу југозапада, прати  западну границу парцеле 
број 3533 до пресека са регулационом линијом планираног пута, затим  у правцу 
југоистока пресеца парцелу број 3533 до источне границе парцеле број 3533, скреће у 
правцу југа, прати  источну границу парцеле број 3533 до њене преломне тачке, скреће 
у правцу истока, пресеца парцеле бр. 3529(пут), 3531 и  7903(поток), скреће у правцу 
севера, прати источну границу парцеле број 7903(поток) и долази до тромеђе парцела 
бр. 7903, 7756 и 7784(железничка пруга). Од ове тачке граница скреће у правцу 
југоистока, прати јужну границу парцеле број 7784(железничка пруга) до пресека са 
продуженим правцем границе парцела бр. 7752 и 7753, затим  пресеца парцелу број 
7784(пруга) и долази до тромеђе парцела бр. 7784(железничка пруга), 7753 и 7752. Од 
ове тачке граница прати јужну границу парцеле број 3480 до преломне тачке, затим 
скреће ка североистоку, пресеца парцелу број 3480, прати границу парцеле број 3481 
до пресека са планираном јужном регулационом линијом железничке пруге. Даље 
граница скреће у правцу југоистока, прати  јужну планирану регулациону линију 
железничке пруге којом пресеца парцеле бр. 3479, 3484, 3478 и 3477/1 до пресека са 
границом катастарских општина Сремски Карловци  и Чортановци, затим скреће ка 
североистоку, прати границу катастарских општина Сремски Карловци и Чортановци и 
долази  до тачке која је утврђена за почетну тачку описа прелиминарне границе 
планског подручја. 
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У случају неслагања описа границе планског подручја у тексту ове одлуке и 
границе приказане на графичком приказу важи граница на графичком приказу. 

Одступање од описане прелиминарне границе планског подручја из става 2. 
могуће је уколико то буде условљено планским решењем.  

Планско решење мора да буде засновано на упоредној анализи подземне и 
надземне варијанте двоколосечне пруге у целој дужини границе грађевинског 
подручја, израђеној на основу одговарајуће техничко економске документације, а за 
потребе израде Концепта плана. 

Површина која ће се обухватити планом износи око 82,8 ha. 
 

Члан 3. 
 

План детаљне регулације садржи нарочито: границе плана и обухват 
грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне; детаљну намену 
земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план); попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и 
другу инфраструктуру; мере заштите културно-историјских споменика и заштићених 
природних целина; локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или 
расписује конкурс; правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; друге 
елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 
 

Члан 4. 
 

 Рок за израду плана је 60 дана од верификације Концепта плана.  
 

Члан 5. 
 

 Средства за израду плана обезбедило је "Железнице Србије" а.д. 
 

Члан 6. 
 

Обавеза израде стратешке процене утицаја на животну средину утврђена је Решењем о 
приступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације 
реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – 
Суботица – граница Мађарске деоница Стара Пазова – Нови Сад на подручју општине 
Сремски Карловци на животну средину број 35-30/2011-V од 09.05.2011. године и 
Изменом Решења о приступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – 
Нови Сад – Суботица – граница Мађарске деоница Стара Пазова – Нови Сад на 
подручју општине Сремски Карловци на животну средину, број 35-30/2011-V од дана 
19.10.2012. године. 
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Члан 7. 
 
 Јавни увид о Нацрту плана детаљне регулације реконструкције, модернизације и 
изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске 
деоница Стара Пазова – Нови Сад на подручју општине Сремски Карловци, одржаће се 
у згради Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1.  
  

Члан 8. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Општине Сремски Карловци". 
 
 
 
 
Република Србија                                                                     
Аутономна Покрајина Војводине                                                                     
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  
Број:  35-183/2012-I/1 
Дана: 12. децембра 2012.  
С Р Е М С К И   К А Р Л О В Ц И  
 
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                          Рајко Маринковић, с. р. 
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Одељење за урбанизам и грађевинско земљиште на основу члана 9. став 1. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 135/2004 и 88/2010) без прибављеног Мишљења Одељења за 
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о изради стратешке процене утицаја плана  

детаљне регулације реконструкције, модернизације и изградње 
двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске 

деоница Стара Пазова – Нови Сад 
на подручју општине Сремски Карловци 

 
 
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације 
реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – 
Суботица – граница Мађарске деоница Стара Пазова – Нови Сад на подручју општине 
Сремски Карловци (у даљем тексту: план) на животну средину, којом ће се обухватити 
инфраструктурни објекат – двоколосечна пруга на подручју општине Сремски 
Карловци.  
 
2. Подручје за које ће се радити план и стратешка процена налази се делом у 
грађевинском подручју Сремских Карловаца, а делом изван његове границе и обухвата 
површину од око 82,8 ha.  
 
3. У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну средину разматраће се 
следећа питања везана за заштиту животне средине: 
 -  значај плана за животну средину и одрживи развој; 
 - основни проблеми заштите животне средине на простору плана, и могућност 

утицаја плана на делове животне средине, и на природно и урбано окружење; 
 - степен којим се планом успоставља оквир за остварење пројеката у погледу 

локације, природе, обима и услова функционисања или у вези са алокацијом 
ресурса; 

 - карактеристике утицаја плана на животну средину, нарочито у погледу 
вероватноће, интензитета, сложености, реверзибилности, временске и 
просторне димензије, кумулативне и синергијске природе утицаја, ризике по 
људско здравље и средину, деловање на области од природне, културне и 
друге важности и деловања на угрожене области и др. 

 
4. Извештај о стратешкој процени садржаће: 
 - полазне основе стратешке процене; 
 - опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора; 
 - процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 

утицаја на животну средину; 
 - смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се 

односе на спровођење плана и обавезну израду студије о процени утицаја 
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пројеката на животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину); 

 - програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма 
(мониторинг); 

 - приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене; 
 - приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и 

програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који 
су питања животне средине укључена у план и програм; 

 - закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности; 

 - друге податке од значаја за стратешку процену. 
 
 У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање и 
квалитет чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште) у границама обухвата 
плана. 
 У случају непостојања релевантних података, извршиће се циљана мерења у 
складу са законом. 
 
5. Извештај о стратешкој процени утицаја израдиће Јавно предузеће "Урбанизам" 
Завод за урбанизам Нови Сад, који ће дефинисати методологију и састав стручног тима 
за израду извештаја о стратешкој процени. 
 Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан је да исти изради у року 
од 90 дана од дана доношења овог решења. 

Средства за израду стратешке процене утицаја плана на животну средину 
обезбедило је Јавно предузеће "Железнице Србије". 
 
6. У току израде извештаја о стратешкој процени прибавиће се подаци, мишљења и 
извршиће се консултације са свим надлежним и заинтересованим органима и 
организацијама, који располажу подацима или имају неки интерес који се односи на 
заштиту животне средине. 
 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину биће изложен на 
јавни увид заједно са Нацртом плана. 
 
7. Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Сремски Карловци". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                                     
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                           
ОДЕЉЕЊЕ ЗАУРБАНИЗАМ И  
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
Број: 35-30/2011-V 
Дана: 09. маја 2011.  
С Р Е М С К И   К А Р Л О В Ц И  
                                                                                                         НАЧЕЛНИК 
                                                                                                    Душанка Јањушић, с.р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о 
Општинској Управи („ Службени лист Општине Сремски Карловци, бр. 02/09), Одељење за 
урбанизам и грађевинско земљиште Општинске Управе Општине Сремски Карловци, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 МЕЊА СЕ Решење  овог органа о изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад 
– Суботица – граница Мађарске деоница Стара Пазова – Нови Сад на подручју општине 
Сремски Карловци, бр. 35-30/2011-V од 09.05.2011. године, у делу диспозитива тачка 4. став 
3.“брише се“, а тачка 5. мења се гласи:  
 „ Извештај о стратешкој процени израдиће Саобраћајни институт „ЦИП ДОО“ 
Немањина бр.6. Београд, који ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду 
извештаја о стратешкој процени. 
 Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан је да исти изради у року од 90 
дана од дана верификације концепта плана. 
 Средства за израду стратешке процене утицаја плана на животну средину обезбедило је 
„"Железнице Србије" а.д.“. “ 
  У свему осталом Решење остаје неизмењено. 
 Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Сремски Карловци". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одељење за урбанизам и грађевинско земљиште Општинске управе Општине Сремски 
Карловци донело је Решење бр. 35-30/2011-V од 09.05.2011. године, којим је одлучено да се 
приступи изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације реконструкције, 
модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – граница 
Мађарске деоница Стара Пазова – Нови Сад на подручју општине Сремски Карловци. 
 У тачки 5. став 1. Решења одређено је да извештај о стратешкој процени утицаја 
израдиће Ј.П.Завод за урбанизам Нови Сад, а требало је да гласи:извештај о стратешкој 
процени утицаја израдиће Саобраћајни институт „ЦИП ДОО“ који је ангажован и из тог 
разлога су вршене измене Решења.  
 У складу са чланом 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
одређено да је одлука стратешкој процени утицаја на животну средину саставни део Одлуке о 
изради плана. Обзиром да  Одлука о изради плана није донета, рок за израду Извештаја о 
стратешкој процени утицаја на животну средину наведен у тачки 5. став 2 Решења бр. 35-
30/2011-V од 09.05.2011. године, требало је  ускладити са Нацртом Одлуке о изради наведеног 
плана, из тог разлога мењан је став 2. тачке 5. диспозитива Решења. 
 Став 3. тачке 4. Решења, брише се из разлога што није основано. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                    НАЧЕЛНИК                                                                
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                   
ОДЕЉЕЊЕ ЗАУРБАНИЗАМ И                                                     Душанка Јањушић, с. р.                                    
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
Број: 35-30/2011-V 
Дана: 19.10.2012. године 
С Р Е М С К И   К А Р Л О В Ц И       
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На основу члана 20. став 1. тачка 31. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/07), члана 14. став 1. тачка 5. и тачка 33.Статута општине 
Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци број 12/08), 
Скупштина општине Сремски Карловци на 4. седници одржаној дана 12. децембра 
2012. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ 
 О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређују се услови и начин пружања правне помоћи грађанима  
који имају пребивалиште или боравиште на територији Општине Сремски Карловци (у 
даљем тексту: правна помоћ). 

 
Члан 2. 

 
Послове пружања правне помоћи обавља Служба за пружање правне помоћи. 

 
Члан 3. 

 
Правна помоћ грађанима се пружа у седишту Службе. 

 
Члан 4. 

 
Правна помоћ се пружа грађанима општине Сремски Карловци у поступку 

остваривања њихових права и интереса у свим правним стварима и по свим правним 
притањима: 
Правна помоћ грађаним пружа се нарочито: 

- Давањем усмених правних савета, 

- Састављањем поднесака ( тужби, предлога, жалби, представки, молби и др), 

- Састављањем исправа ( изјава, уговора, тестамента и др). 

- Заступањем грађана пред судовима, државним органима, установама, предузећима и 

другим организацијама када решавају о њиховим правима, обавезама и правним 

интересима 

 
Члан 5. 

 
Правна помоћ се грађанима пружа без накнаде и уз накнаду. 
За давање усмених правних савета правна помоћ се пружа без накнаде. 

 
Члан 6. 

 
Право на правну помоћ без накнаде имају грађани у следећим сличајевима: 
- Корисници сталне новчане помоћи код Центра за социјални рад или корисници друге 

материјалне помоћи, 
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-  Привремено незапослена лица и лица са зарадом у износу нижем од законског 

минимума, у случају вођења радног спора, 

- У случају остваривања права везаних за својство ратних или мирнодопских инвалида, 

инвалида рада или породичних инвалида, 

- У случају регулисања статусних питања избеглих, интерно расељених лица и 

повратника 

- Када је лице прималац пензије у износу нижем од законског минимума, 

- У осталим случајевима када је лице ослобођено плаћања трошкова по основу закона. 

Право на правну помоћ без накнаде остварује се достављањем одговарајуће 
документације. 

 
 Члан 7. 
 
Уколико се правна помоћ грађанима пружа уз накнаду, накнада износи 50% од 

износа накнаде одређене Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката. 
Накнаду из става 1. Овог члана грађани уплаћују на уплатни рачун буџета Општине 

Сремски Карловци. 
О наплаћаним накнадама из става 1. Овог члана води се евиденција у складу са 

законом. 
 

Члан 8. 
 
Правна помоћ неће се пружити: 
- Ако грађанин нема пребивалиште или боравиште на територији Општине Сремски 

Карловци 

- Ако би то било штетно по интерес грађанина, 

- Ако би пружање правне помоћи било у супротности са законом или интересима 

општине Сремски Карловци 

- Ако је у истој правној ствари пружена правна помоћ противној страни, 

- Ако очигледно не постоји основ за остваривање права ради којег се грађанин обратио 

за правну помоћ, 

- Ако грађанин условљава пружање правне помоћи успехом или крајњим исходом, 

- Ако нема изгледа за успех у поступку,  

- Ако је у истој правној ствари у претходном поступку донета правоснажна одлука, а не 

постоје нове околности и чињенице, 

- Ако је у истој правној ствари грађанин већ ангажовао пуномоћника, и 

- У другим случајевима када пружање правне помоћи није оправдано. 

 
Члан 9. 

 
Запослени који обављају послове пружања правне помоћи дужни су да те 

послове обављају савесно у складу са законом и одлукама органа Општине 
Сремски Карловци, употребљавајући сва правна средства која могу користити 
грађанину којем се пружа правна помоћ. 

Запослени из става 1. овог члана дужни су да чувају као тајну чињенице и 
податке које му грађанин повери у поступку пружања правне помоћи. 
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Члан 10. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Сремски Карловци“. 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутонома Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци                                           ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                             Рајко Маринковић, с. р.  
Број: 04-2/2012-I/1  
Дана: 12. децембра 2012. 
Сремски Карловци 
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На основу члана 29.став 3.  Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'' број:72/09 и 52/11),члана 1.и члана 3.Уредбе о критеријумима за 

доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа 

(''Сл.гласник РС''број:80/10) и члана 40.став 1. тачка 7. Статута општине Сремски 

Карловци(''Сл.лист општине Сремски Карловци''број:12/08 ),Скупштина општине 

Сремски Карловци,на   седници одржаној дана       2012.године ,донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

Члан  1. 

     Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред основних школа на територији 

општине Сремски Карловци(у даљем тексту:мрежа основних школа). 

 

Члан  2. 

     Мрежу основних школа чине основне школе које делатност основног образовања и 

васпитања обављају у седишту и ван седишта организовањем издвојених одељења. 

 

Члан  3. 

          Основно образовање и васпитање ученика траје осам година и остварује се у два 

образовна циклуса и то први циклус од првог до четвртог разреда и други циклус од 

петог до осмог разреда ,који се организује у једној основној школи. 

 

Члан  4. 

     Мрежу основних школа на територији општине Сремски Карловци чини: 

 

     1.Основна Школа ''23.октобар'' са седиштем у насељеном месту  Сремски 

Карловци,улица Прерадовићева бр.1 (разредност I-VIII). 

 

Члан  5. 

     Основна школа из члана 3. ове Одлуке обавља делатност основног образовања и 

васпитања ,у складу са Законом и подзаконским актима. 

 

Члан  6. 

     Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи основних школа са 

седиштем на територији општине Сремски Карловци(''Сл.лист општине Сремски 

Карловци '' број:02/2006). 

 

Члан  7. 

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу'' 

општине Сремски Карловци,а примењиваће се од дана добијања сагласности Владе 

Аутономне Покрајине Војводине. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина  Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 

Број: 61-5/2012-I/1  

Дана: 12. децембра 2012.               Рајко Маринковић, с. р. 

Сремски Карловци 
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На основу члана 15 став 1. тачка 4. и члана 33. став1.тачка 5. Закона о 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09) и члана 40. став1. тачка 
20. Статута општине Сремски Карловци („Службени лист општина Сремски 
Карловци“ број 12/08), Скупштина општине Сремски Карловци на 4. седници одржаној 
12. децембра 2012. године , доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 

Члан 1. 
 

 За  координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним 
ситуацијама, у складу са законом, као оперативно и стручно тело, образује се 
Општински штаб за ванредне ситуације. (удаљем тексту: Општински штаб). 
 
 Општински штаб чине: 
 
 - Командант Општинског штаба, Миленко Филиповић председник општине, по 
положају. 
  
 -  Заменик команданта Општинског штаба, Бранислав Поп Јованов, члан 
Општинског већа, по положају. 
 
            -  Начелник Општинског штаба, Благоје Поповић, радник Управе за ванредне 
ситуације у Новом Саду. 
 
 - Чланови Општинског штаба: 
 

1. Олгица Радић 

2. Стојан Ружић, 

3. Саша Наков, 

4. Душанка Јањушић – грађевина 

5. Олга Трифковић – Туцаков – информисање 

6. Сњежана Марјановић – трговина и услуге. 

7. Јовица Лончарски – командир Полицијске станице 

8. Драгана Кљајић – секретар ОО Црвеног крста 

9. Ђорђе Хорват – директор ЈКП „Белило“ 

10. Душко Милосављевић – ОКУД „Бранково коло“ 

11. Драган Нешић – Удружење дијабетичара  

12. Владимир Нађалин – директор  ИГМ „Стражилово - Нексе“ 

13. Петар Драгојловић – власник стоваришта „Драгојловић“ 

14. Мирослав Остојић – Ватрогасна бригада 

15. Начелник Општинског центра МО.  

 

  На рад Општинског штаба у извршавању послова и задатака примењују се 
одредбе Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације.  
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Члан 2. 
Oпштински штаб обавља следеће послове: 
      1.  предлаже Председнику општине доношење одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације; 

2.  руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
3.   руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
4.  разматра и даје мишљење на предлог Процене угроженоссти и предлог Плана 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
 5.  прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово 
побољшање; 
6. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других 

средстава који се користе у ванредним ситуацијама; 
7. стара се о редовном информисању  и обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама; 
8. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, 

овлашћених, оспособљених правних лица; 
9. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у 

ванредним ситуацијама; 
10. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
11. доноси наредбе, закључке и препоруке; 
12. сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
13. именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима; 
14. разматра  и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на 

територији јединице локалне ссамоуправе; 
15. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу 

локалне самоуправе; 
16. доноси Пословник о свом раду и годишњи план рада. 

                                                                  
Члан 3. 

 
 За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања Општински штаб по 
потреби образује стручно-оперативне тимове. 
 Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац тима којег именује 
Општински штаб. 
 Стручно-оперативни тим одговара начелнику штаба. 
 У погледу састава и задатака стручно-оперативних тимова примењују се 
одредбе Уредбе о саству и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени 
гласник РС“бр: 98/10). 
 

Члан 4. 
 

 Општинска управа, у оквиру својих надлежности, за потребе Општинског штаба 
обезбеђује обављање административно-техничких и других послова од значаја за 
планирање, спровођење мера и извршавање задатака утврђених прописима. 
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Члан 5. 
 
 Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације на територији Општине Сремски Карловци број: 020-
12/2011-I/1 од 05. маја 2012. године. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општина Сремски Карловци“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број: 020-31/2012-I/1                                                                     П Р Е Д С Е Д Н И К 
Дана: 12. децембра 2012.   
Сремски Карловци             Рајко Маринковић, с. р.  
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На основу члана 6. и члана 19. Закона о избеглицама („Сл.гласник 
Републике Србије“ бр. 18/92, 45/02-СУС и 30/10) и члана 40. став 1. тачка 5. 
Статута општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски 
Карловци“, бр. 12/08), Скупштина општине Сремски Карловци            на 4. 
седници од 12. децембра  2012. године доноси: 

 
ОДЛУКУ 

 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА ПО 
ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ У ОПШТИНИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
ЗА ПЕРИОД 2013.– 2016. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

У „Уводној речи председника Општине“, у шестом пасусу, иза последње 
реченице додаје се нова реченица, која гласи: „Овај документ такође 
представља средство примене популационе политике општине Сремски 
Карловци и позитивних демографских тенденција којима ова Општина тежи“. 

 
Члан 2. 

 
У тексту «Шта је Локални акциони план за унапређење положаја 

избеглих, интерно расељених лица и повратника», у пасусу 5 додаје се нова 
тачка, која гласи: «Представља једну од мера за подстицање позитивних 
демографских трендова као и унапређење социјално-економског положаја и 
животног стандарда ове категорије становништва.“ 

 
Члан 3. 

 
У шестом пасусу истог текста, додаје се нови текст иза речи „Републике 

Србије“, у осмом реду, који гласи: „Републичког завода за статистику, 
Покрајинског секретаријата за демографију, социјалну политику и здравство“. 

 
Члан 4. 

 
У истом тексту, иза 7 пасуса,  додаје се нови осми пасус, који гласи: “Са 

циљем олакшавања положаја и побољшања животног стандарда ове 
категорије становништва, а у складу са Законом о избеглицама и потребом да 
се ЛАП усклади са понуђеним могућностима које наведени Закон предвиђа, 
формирана је Радна група од стране Председника општине Сремски Карловци. 
Радна група је током новембра и децембра 2012. године извршила 
истраживање, анализу и обраду података након чега је урађен нацрт измене и 
допуне овог стратешког документа“. 

 
Члан 5. 

 
У тексту "Сажетак ЛАП-а“, у другом пасусу иза речи „самозапошљавања“, 

додаје се нови део реченице, који гласи: „што ће дугорочно посматрано 
допринети и побољшању демографске ситуације у нашој Општини“. 
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       Члан 6. 
 
У трећем пасусу „Сажетка ЛАП-а“, у алинеји СЦ2“, испред речи 

„решавање“, додаје се део реченице, који гласи: „у складу са мерама 
демографске политике Општине, односно ублажавања негативних ефеката 
одлива становништва“  
 

Члан 7. 
 
У тексту „Abstract LAP“, у алинеји SO2, испред речи „working“ додаје се 

део реченице који гласи: „Within the measures of demographic politics of the 
Municipality and negative effects of residential migrations“  
 

Члан 8.  
 

У тексту „Поглавље 1: Општи подаци о општини Сремски Карловци“ у 
табели „Општи подаци о општини Сремски Карловци“ додаје се податак о броју 
становника, који гласи: „8.839 (попис из 2002. године)“. 

У тексту „Поглавље 1“ додаје се податак о броју запослених, који гласи: 
„2968 (попис из 2002.године)“. 
 У истом поглављу,  мењају се подаци о Општинској управи Сремски 
Карловци, у складу са Одлуком о Општинској управи општине Сремски 
Карловци и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Општинској управи,  и  нови гласе:  
„ 
- Начелник Општинске управе: Владимир Вишњић 
- Директорка Службе за заједничке послове: Радмила Стоjковић 
- Шефица Службе за пружање правне помоћи: Вера Николић Стевановић 
- Начелница Одељења за буџет и привреду: Сњежана Марjановић 
- Начелница Одељења за инспекцијске послове: Мирјана Шолаја 
- Начелница Одељења за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне 
средине: Душанка Jањушић 
- Начелница Одељења за друштвене делатности и општу управу: Сања 
Мандић  
- Шефица службе Скупштине општине, Општинског већа и председника 
општине: Радојка Зеленбаба“. 

 
У тексту „Шематски приказ организационе структуре  Локалне 

самоуправе Сремски Карловци“, мења се шематски приказ, тако да сада гласи: 
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Члан 9.  

 
У тексту „Поглавље 3: Анализа ситуације и закључци“, у четвртом пасусу, 

иза речи „2010. године“, додаје се текст, који гласи: „ и Закон о управљању 
миграцијама (Сл. гласник Р. Србије бр. 107,  од 9. новембра 2012.)“.  

У петом пасусу истог поглавља додају се две нове тачке, које гласе: „ 
Одлив становништва“ и „Општа депопулација“. 

У истом поглављу, у под наслову „Циљеви“, у алинеји 2, мења се текст у 
целости, и сада гласи: „Стамбено збрињавање у складу са популационом 
политиком општине Сремски Карловци (завршетак започете градње, 
инвестиционо и текуће одржавање постојећих стамбених објеката, стамбено 
збрињавање кроз програм доделе монтажних кућа, које би се постављале на 
плацеве заинтересованих лица/власника или на грађевинско земљиште које би 
адекватно комунално опремила општина Сремски Карловци, стамбено 
збрињавање куповином кућа са окућницом, стамбено збрињавање изградњом 
објеката за социјално становање са могућношћу закупа тј. откупа)“. 

У истом поглављу, у поднаслову „Циљеви“ додаје се нова алинеја 5. која 
гласи:  

 
Скупштина Општине 

(25 одборника) 

  
Општинско веће 

(6  чланова) 

 Председник 
општине Сремски 

Карловци 
  

       
 

Председник Скупштине 
општине 

   2 помоћника 
председника општине 
Сремски Карловци 

       
Заменик председника 
Скупштине општине  

   Локална 
Самоуправа 

       
Секретар Скупштине 

општине 
   Начелник општинске 

управе 
         
    Начелници одељења  

      
    Шеф Службе  
    
      
  Одељење за урбанизам,  

комуналне послове и заштиту 
животне средине: 

   

      
  Одељење за друштвене 

делатности и општу управу 
   

      
  Одељење за буџет и привреду    
      
  Одељење за инспекцијске 

послове 
   

      
  Служба за пружање правне 

помоћи 
   

      
  Служба за заједничке послове    

 
Скужба Скупштине општине, 

Општинског већа и председника 
општине 
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„Оживљавање природног прираштаја и регенерација становништва“  
У истом поглављу, у поднаслову „Најважнији закључци овог прегледа 

докумената и активности су следећи:“, додају се  две нове алинеје, 5. и 6. које 
гласе:  

 
Алинеја 5. „На основу упоређивања релевантних података за Сремске 
Карловце са пописа становништва у Републици Србији 2002. и 2011. 
године запажа се пад броја становништва такође и број радно-способног 
становништва. Разлози депопулације су: негативан природни прираштај, 
висок степен незапослености, одлазак младог и радно способног 
становништва у велике центре као и неповољна старосна структура 
становништва. 
 
Алинеја 6. „Циљ будућих демографских кретања у Општини Сремски 
Карловци односи се на успоравање негативних трендова у кретању 
укупног броја становника и спречавања даљег погоршања виталних 
карктеристика популације, као и на стварање услова за повећање 
степена запослености“.  
 

 Иза алинеје 6. додаје се нови пасус, који гласи: „Имајући у виду лошу 
демографску ситуацију, смањење броја становништва и општу депопулацију, 
овај план представља део локалних напора усмерених ка поправљању овакве 
неповољне ситуације, активностима које су усмерене на стамбена решења, 
нарочито откуп домаћинстава са окућницом и кроз програме економског 
оснаживања“.  
  

 У истом поглављу, у поднаслову „Анализа заинтересованих страна“, 
додаје се тачка 8. која гласи: „Приоритетне циљне групе идентификоване ЛАП-
ом“ 
 

Члан 10.  
 

 У поднаслову „Приоритетне циљне групе“, у алинеји „Посебно рањиве 
групе“ додаје се нова тачка, која гласи: „Припадници/це РАЕ (Роми, Ашкали, 
Египћани)“ 
 

Члан 11.  
 

 У „Поглављу 5“, у тексту под насловом: „Специфичан циљ 2“ испред речи 
„решавање“, додаје се нови текст, који гласи: „у складу са мерама демографске 
политике Општине, односно ублажавања негативних ефеката одлива 
становништва“. 
(Овај текст додаје се у свим насловима табела код „СЦ2“ у истом тексту). 
 
 

Члан 12.  
 

 У „Поглављу 6: Ресурси и буџет“ у другом пасусу, иза речи „извора“, 
додаје се текст, који гласи: „ из буџета Републике Србије“.  
 У истом поглављу, истог пасуса, иза речи „делом“ додају се реч „и“ 
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Члан 13.  
 

 У „Поглављу 7: Аранжмани за примену“, у пасусу 5, мења се прва 
реченица, која сада гласи: „Оперативну структуру за примену Локалног 
акционог плана чиниће Служба за послове социјалне заштите, избеглих, 
интерно расељених лица и повратника и повереница Комесаријата за 
избеглице у општини Сремски Карловци, надлежна ресорна одељења 
Општинске управе Сремски Карловци и Републичких органа, са циљем 
реализације пројеката развијених на основу овог Локалног акционог плана“. 
 
 У истом поглављу, у пасусу 6. тачка 4. мења се тачка, која сада гласи: 
„Учешће Службе за послове социјалне заштите, избеглих, интерно расељених 
лица и повратника и поверенице Комесаријата за избеглице   на свим обукама, 
семинарима, едукацијама, предавањима, инфо данима за унапређење 
стручности и компетенција за спровођење Локалног акционог плана, са циљем 
праћења актуелних токова и иновација при имплементацији активности од 
значаја за циљне групе“. 
 
 Иза тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи: „Указује на потребе за 
изменом и допуном ЛАП-а са циљем побољшања могућности имплементације, 
а у складу са законским оквирима и понуђеним новинама у процесу 
побољшања стандарда живота,  стамбеног збрињавања и економског 
оснаживања ове циљне групе“. 

 
Члан 14. 

 
Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Сремски Карловци“  
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ         ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     Рајко Маринковић, с.р.  
Број:02-8/2012-I/1 
Дана: 12. децембра 2012. 
Сремски Карловци 
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