СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 14/2015.

15. јуна 2015. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 8. и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Сремски
Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 12/2008 и 17/2012),
Скупштина општине Сремски Карловци на 21. седници од 15.јуна 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ,
ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И ПРОГЛАШАВАЊУ ПОЧАСНИХ ГРАЂАНА
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се уређује начин обележавања Дана општине Сремски Карловци,
начин доделе признања – повеље, награде и захвалнице и поступак проглашавања
почасних грађана Сремских Карловаца.
Члан 2.
Дан Општине је 16. септембар, дан када су Сремски Карловци добили статус
слободног града 1753. године (у даљем тексту: Дан општине).
Члан 3.
Дан Општине се обележава пригодним манифестацијама културног, спортског и
привредног карактера.
Поводом Дана Општине одржава се Свечана седница Скупштине општине на
којој се уручују признања установљена овом Одлуком.
II ПОВЕЉЕ, НАГРАДЕ И ЗАХВАЛНИЦЕ
ПОВЕЉА
Члан 4.
Поводом прославе Дана Општине, за изузетан допринос развоју Сремских
Карловаца, за највреднија достигнућа остварена у дужем временском периоду и укупно
стваралаштво које доприноси свеукупном развоју и афирмацији општине, додељује се
Повеља општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Повеља).
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Члан 5.
Повеља се додељује појединцима, организацијама, институцијама, удружењима
грађана и групи грађана за заједничко дело, који су дела и резултате за која се
награђују постигли, на територији општине Сремски Карловци, или су радили или раде
на територији општине Сремски Карловци, или су грађани општине Сремски
Карловци, као и онима чија су дела тесно везана за Сремске Карловце.
Одлуку о додели Повеље доноси Скупштина општине Сремски Карловци на
предлог Комисије за обележавање празника, доделу признања и проглашавање
почасних грађана Сремских Карловаца (у даљем тексту: Комисија) која је образована
овом Одлуком.
Текст Повеље се штампа на језику и писму чија је употреба уређена Статутом
општине Сремски Карловци, а у складу са Законом.
Текст на Повељи гласи:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Додељује
ПОВЕЉУ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
_____________________________________________
(име и презиме или назив добитника)
за __________________________________________
У Сремским Карловцима
ПРЕДСЕДНИК
____________________
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
(датум)
______________________
Изглед Повеље утврђује Комисија.
Повеља саджи Грб општине Сремски Карловци.
НАГРАДА
Члан 6.
Награда општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Награда) додељује се као
друштвено признање за постигнуте изузетне резултате остварене у краћем временском
периоду у разним областима привреде, друштвених делатности и уметности, који
доприносе развоју и афирмацији општине.
Награда се додељује поводом Дана Општине.
Члан 7.
Награда може да се додели појединцима, организацијама (предузећима,
институцијама, установама) групама грађана, и другим облицима организовања
грађана, за остварења и постигнуте резултате у току три до десет година.
Члан 8.
Награда се у области привреде може доделити за:
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постигнуте изузетне резултате у привређивању,
освајање нових производа и услуга,
техничка унапређења, новаторство и рационализације.
Награда се може доделити предузећима, установама и другим организацијама
којима је седиште на територији Општине Сремски Карловци , грађанима и групама
грађана за њихово заједничко остварење, а који раде или су радили на територији
Општине.
-

Члан 9.

-

Награда у области друштвених и других делатности може да се додели за:
изузетна остварења и достигнућа у области науке, културе и уметности,
постигнуте резултате у образовању и васпитању, здравственој и социјалној
заштити, физичкој култури и у другим делатностима.

Награда се може доделити организацијама чије је седиште на територији
Општине и појединцима или групи грађана, чија су дела остварена на територији
Општине или су тематски везана за Сремске Карловце, као и грађанима за изузетна
остварења и резултате који су постигли ван територијe општине Сремски Карловци
Члан 10.
Одлуку о дедели Награде доноси Скупштина општине Сремски Карловци на
предлог Комисије.
Члан 11.
Награда се додељује у виду Дипломе.
Текст на Дипломи гласи:

НАГРАДА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ЗА
_________
(годину)
ДОДЕЉУЈЕ СЕ
__________________________________________
(име и презиме или назив добитника Награде)
за _______________________________________
У Сремским Карловцима
ПРЕДСЕДНИК
(датум)
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Текст Дипломе се штампа на језику и писму чија је употреба уређена Статутом
општине Сремски Карловци, а у складу са Законом.
Диплома саджи Грб општине Сремски Карловци.
Члан 12.
Изглед Дипломе утврђује Комисија.
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ЗАХВАЛНИЦА
Члан 13.
Захвалница општине Сремски Карловци ( у даљем тексту: Захвалница) се
додељује за значајна остварења у разним областима постигнута у току претходне
године, која доприносе развоју и афирмацији општине.
Захвалница може да се додели појединцима, организацијама (предузећима,
институцијама, установама) групама грађана и другим облицима организовања
грађана, за остварења и постигнуте резултате у току претходне године.
Teкст захвалнице гласи:
ЗАХВАЛНИЦА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ЗА
_________
(годину)
ДОДЕЉУЈЕ СЕ
__________________________________________
(име и презиме или назив добитника Захвалнице)
за _______________________________________
У Сремским Карловцима
ПРЕДСЕДНИК
(датум)
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Захвалница саджи Грб општине Сремски Карловци.

ПРОГЛАШАВАЊЕ ПОЧАСНИХ ГРАЂАНА
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 14.
Скупштина општине ће прогласити почасним грађанима истакнуте личности из
земље и иностранства, које су својим личним радом и угледом дали изузетан допринос
афирмацији Сремских Карловаца и дали значајан допринос остваривању интереса и
потреба Сремских Карловаца.
Почасним грађанином Сремских Карловаца могу се прогласити:
1. Пријатељи Сремских Карловаца који су својим стваралачким радом или другим
активностима и залагањем значајно допринели афирмацији, популаризацији и
ширењу сазнања о Сремским Карловцима у земљи и иностранству;
2. Личности које имају нарочите заслуге и које су оствариле највише достигнућа у
свим областима живота и рада, која су непосредно допринела развоју Сремских
Карловаца;

4

Службени лист Општине Сремски Карловци, 14/2015
3. Дугогодишњи поборници развоја, унапређења и обогаћивања свих видова
сарадње Сремских Карловаца са градовима са којима је потписана Повеља о
братимљењу и другим градовима у земљи и иностранству.
Члан 15.
Одлуку о проглашењу почасног грађанина, на образложен предлог Комисије,
доноси Скупштина општине.
Одлука из става 1. овог члана има следећи садржај:

Скупштина општине Сремски Карловци проглашава
_______________________________________________
(титула, односно функција, име и презиме)
почасним грађанином Сремских Карловаца.
Општина Сремски Карловци проглашењем за почасног грађанина, по овој
Одлуци, изражава своју захвалност и признање
_______________________________________________
(титула, односно функција, име и презиме и заслуге).

Одлука о проглашењу почасног грађанина исписује се на за то посебно
израђеном документу, чији облик и графичко решење установљава Комисија.
Текст Одлуке исписује се на српском језику и ћириличним писмом, а по одлуци
Комисије може бити истовремено исписан и на језику и писму према домицилу,
односно припадности народу или држави почасног грађанина.
Одлука о проглашењу почасног грађанина објављује се у ''Службеном листу
општине Сремски Карловц''.
Почасном грађанину Сремских Карловаца уручује се посебна повеља општине
Сремски Карловци, чији изглед утврђује Комисија.
Члан 16.
Предлог личности за почасног грађанина утврђује Комисија по сопственој
иницијативи, као и на иницијативу најмање 10 одборника Скупштине општине,
председника Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа општине
Сремски Карловци.
Члан 17.
Почасном грађанину може се поверити да представља Сремске Карловце према
другим организацијама или установама у вези са остваривањем установљене сарадње
и других интереса града.
Овлашћење из става 1. овог члана почасном грађанину у одређеним питањима,
поверава председник Скупштине општине.
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Члан 18.
Почасни грађанин има право да учествује на седницама Скупштине општине,
када сматра да може допринети раду и одлучивању у Скупштини.
Члан 19.
Почасни грађани позивају се на свечане седнице Скупштине општине и на
манифестације које организују органи Општине, а које су у вези са делатношћу
поводом које је проглашен за почасног грађанина.

Члан 20.
Почасном грађанину, који није становник Сремских Карловаца, за време
његовог боравка у Сремским Карловцима председник Скупштине општине је домаћин
и може на терет средстава Скупштине, одобрити трошкове који су потребни за
остварење улоге доброг домаћина, у складу са обичајима.
Члан 21.
Одлука о проглашењу за почасног грађанина Скупштина општине, може се, на
предлог Комисије, ставити ван снаге, уколико почасни грађанин у свом раду и животу
промени однос према општини Сремски Карловци и њеним интересима, односно,
поступи супротно разлозима због којих је проглашен за почасног грађанина.
III ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
Члан 22.
Комисија покреће поступак за подношење иницијатива за доделу признања до
30 јуна текуће године.
Општинско веће, на предлог Комисије, може донети одлуку да се за текућу
годину не покрене поступак за подношење иницијативе за доделу признања.
Иницијативу за доделу признања Комисији могу да поднесу појединци, групе
грађана, предузећа, установе, политичке и друштвене организације, удружења и други
облици организовања грађана, државни органи и органи локалне самоуправе.
Иницијатива за доделу признања за текућу годину подноси се Комисији до 31.
јула.
Изузетно, иницијатива се може поднети и после рока утврђеног у ставу 4. овог
члана, за резултате, достигнућа и остварења која су настала по његовом истеку.
Иницијатива, са назнаком врсте признања, се подноси писмено са
образложењем, на прописаном обрасцу.
Члан 23.
Стручне, организационе и административно – техничке послове за потребе
Комисије обавља Стручна служба.
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IV КОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА,
ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И ПРОГЛАШАВАЊЕ ПОЧАСНИХ
ГРАЂАНА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

Члан 24.
Образује се Комисија за обележавање прзника, доделу признања и проглашење
почасних грађана Сремских Карловаца.
Комисија има председника и 6 (шест) чланова.
Председника и чланове Комисије именује Скупштина општине, по поступку
утврђеном за именовање чланова сталних радних тела Скупштине.
Председник Комисије се именује из реда одборника, а чланови из реда
одборника и угледних грађана.
Мандат председника и чланова Комисије траје колико и мандат председника и
чланова сталних радних тела Скупштине.
Члан 25.
За припремање, утврђивање и израду ликовних и графичких решења, симбола,
повеља и диплома, Комисија може ангажовати стручњаке .
Члан 26.
Средства за рад Комисије, потребна за израду и набавку повеља и диплома и
остале трошкове, обезбеђују се у буџету Општине.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о обележавању Дана
општине Сремских Карловаца, додели признања и проглашавању почасних грађана
Сремских Карловаца (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 5/2005) и
Одлука о изменама и допунама Одлуке о обележавању дана Општине, додели
признања и проглашавању почасних грађана Сремских Карловаца (''Службени лист
општине Сремски Карловци'' број 1/2007).
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Сремски Карловц''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 17-3/2015-I/1
Дана:15. јуна 2015.
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Мр Жарко Димић,c.p.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС,
50/13–УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине
Сремски Карловци ("Службени лист Општине Сремски Карловци, број 12/2008 и
17/2012), Скупштина општине Сремски Карловци на 21. седници одржаној 15. јуна
2015.године, доноси
ОДЛУКУ
о изради плана детаљне регулације
радне зоне Просјанице у Сремским Карловцима
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације радне зоне
Просјанице у Сремским Карловцима (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Грађевинско подручје које ће се обухватити планом налази се у Катастарској
општини Сремски Карловци, унутар описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе планског подручја утврђена је тачка на
тромеђи парцела бр. 7742, 3486 и 7907 (река Дунав). Од ове тачке у правцу југоистока
граница прати јужну границу парцеле број 7907 до тромеђе парцела бр. 3484, 3477/1 и
7907, затим скреће ка југу, прати источну и јужну границу парцела бр. 3484 и 3481 до
тромеђе парцела бр. 3481, 7753 и 7752. Даље граница скреће ка југозападу, прати
западну границу парцеле број 7752, њеним продуженим правцем пресеца пресеца број
7784 (железничка пруга Суботица-Београд) и долази до јужне границе парцеле број
7784 одакле продужава на југ, источном границом парцеле број 6489 и пресеца парцелу
број 7758 (пут) и долази до тромеђе парцела бр. 7758 (пут), 6486 и 6487. Из ове тачке
граница скреће на запад по јужној граници парцеле број 7758 (пут) и у том правцу
долази до западне границе парцеле број 7903 (поток Ђубрик). Даље граница скреће у
правцу југа, прати западну границу парцеле број 7903 до тромеђе парцела бр. 7903,
3493 и 7759, затим у правцу северозапада пресеца парцеле бр. 7903, 7531 и 3529 до
пресека јужне планиране регулационе линије пута и западне границе парцеле број
3529. Од ове тачке граница прати јужну планирану регулациону линију пута до пресека
са западном границом парцеле број 3574/3, затим скреће у правцу севера, пресеца
парцеле бр. 3574/3, 7831, 7741 и 7742 и долази до тачке која је утврђена за почетну
тачку описа оквирне границе планског подручја.
Планом ће бити обухваћено приближно 56 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за израду плана дефинисани су Просторним планом
општине Сремски Карловци ("Службени лист општине Сремски Карловци", број
15/2014) којим је простор у обухвату плана намењен за радну зону и Планом детаљне
регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге БеоградНови Сад-Суботица-граница Мађарске деоница: Стара Пазова-Нови Сад на подручју
општине Сремски Карловци ("Службени лист Општине Сремски Карловци, број
17/2014).
Члан 4.
Циљ доношења плана је преиспитивање важећег планског решења уз
проширење обухвата плана и његовог усклађивања са могућностима реализације, у
складу са променама у простору, а као последица утврђивања нове трасе за
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реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне пруге Београд-Нови СадСуботица-граница Мађарске, која пролази кроз подручје Просјаница.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања садржан је у Просторном плану општине
Сремски Карловци ("Службени лист општине Сремски Карловци", број 15/2014) и
Плану детаљне регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне
пруге Београд-Нови Сад-Суботица-граница Мађарске деоница: Стара Пазова-Нови Сад
на подручју општине Сремски Карловци ("Службени лист Општине Сремски
Карловци, број 17/2014).
Члан 6.
Рок за израду плана утврдиће се по доношењу ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду плана обезбедиће се из буџета општине Сремски Карловци.
Члан 8.
Саставни део ове одлуке је Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја плана детаљне регулације радне зоне Просјанице у Сремским Карловцима на
животну средину и графички приказ границе обухвата плана.
Члан 9.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке излагањем материјала
којим се представља концептуални оквир просторног развоја радне зоне Просјанице у
Сремским Карловцима у згради Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића
1, у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и на
интернет страници доносиоца плана.
План детаљне регулације радне зоне Просјанице у Сремским Карловцима биће
изложен на јавни увид у згради Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1.
Члан 10.
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: 35-48/2015-I/1
Дана: 15. јуна 2015.
Сремски Карловци
ПРЕДСЕДНИК
Мр Жарко Димић, c.p.
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Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине на
основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04 и 88/10), доноси
РЕШЕЊЕ
о изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације радне зоне Просјанице у Сремским Карловцима
на животну средину

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације радне
зоне Просјанице у Сремским Карловцима (у даљем тексту: план) на животну
средину, којом ће се обухватити простор ван грађевинског подручја Сремских
Карловаца.
2. Подручје за које ће се радити план и стратешка процена налази се на око 2,5 km
низводно од Сремских Карловаца, уз саму обалу Дунава, инфраструктурне
коридоре (железничка пруга, државни пут I реда) и железничку станицу
Карловачки виногради. Површина ове просторне целине износи око 56,00 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
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;
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- 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. Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан је да исти изради у року
који је предвиђен за израду плана.
6. Средства за израду плана обезбеђена су у буџету Општине Сремски Карловци.
7. 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.
8. Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Сремски Карловци".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Одељење за урбанизам,
комуналне послове и
заштиту животне средине
Број: 35-43/2015-V
Дана: 03. јуна 2015.
Сремски Карловци

НАЧЕЛНИК
Душанка Јањушић,c.p.

11

Службени лист Општине Сремски Карловци, 14/2015
На основу члана 27. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“,
бр.72/2011), члана 84. и 85. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013
- УС, 98/2013- УС, 132/2014, 145/2014) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине
Сремски Карловци ("Службени лист Општине Сремски Карловци, број 12/2008 и
17/2012), Скупштина општине Сремски Карловци на 21. седници одржаној 15. јуна
2015.године, доноси
Одлуку
o прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине
Сремски Карловци
Члан 1.
Овом одлуком ближе се одређује поступак прибављања дела парцеле бр.7345
К.О. Сремски Карловци, приказаног у Ситуационом плану кат. парцеле 7345 К.О.
Сремски Карловци, израђен од стране предузећа за геодезију урбанизам и инжењеринг
о.д. „ГЕОПАНОНИЈА“, површина дела који се прибавља 568 м², укупна површине
парцеле 4869 м², К.О. , уписане у препис листа непокретности бр. 2322 Сремски
Карловци, у јавну својину општине Сремски Карловци.

Члан 2.
Део парцеле наведене у члану 1. ове Одлуке, представља грађевинско земљиште
у приватној својини физичког лица, а прибавља се у јавну својину Општине Сремски
Карловци ради признања чињеничног стања, постојања јавног пута на приватном
поседу.
Члан 3.
Прибављање грађевинског земљишта из члана 1. врши ће се непосредном
погодбом по тржишним условима.
Члан 4.
Тржишна вредност грађевинског земљишта које се прибавља одређена је
Записником о процени тржишне вредности непокретности Пореске управеЕкспозитура Сремски Карловци под бројем 250-436-08-00022/2013-D2COE од
17.11.2013. године и износи 198.800,0000 дин, односно 350,00 дин/м2.
Члан 5.
Међусобна права и обавезе између сопственика грађевинског земљишта које се
прибавља и Општине Сремски Карловци, одређују се Уговором.
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Члан 6.
Овлашћује се да потписник уговора наведеног у члану 5. Одлуке у име Општине
Сремски Карловци буде председник општине.
Члан 7.
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: 35-49/2015-I
Дана: 15. јуна 2015.
Сремски Карловци
ПРЕДСЕДНИК
Мр Жарко Димић,c.p.
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На основу одредби члана 13. став 1. тачка 1. Закона о одбрани („Сл. гласник
РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09), Уредбе о начину и поступку извршавања обавезе
планирања припрема за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 24/09), Упутства о
методологији за израду Планова одбране (Закључак Владе РС – пов. 05 број 00-275/09
од 25.06.2009. године) и Препоруке Министарства одбранбе пов. број 1601-13 од
04.08.2014. године, као и члана 40. став 1. тачка 32. Статута Општине Ср. Карловци
(„Сл. лист Општине Ср. Карловци“ 12/08 и 17/12) Скупштина Општине Сремски
Карловци на својој 21. седници одржаној дана 15.јуна 2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОВЛАШЋЕЊИМА КОЈИМА СЕ ПОВЕРАВА КОНТРОЛА И
ВЕРИФИКАЦИЈА СТРОГО ПОВЕРЉИВИХ ДОКУМЕНАТА ИЗ ПЛАНОВА
ОДБРАНЕ
Члан 1.
Скупштина општине Сремски Карловци поверава Општинском већу, контролу
и верификацију строго поверљивих докумената из Планова одбране, који имају
карактер државне и војне тајне.
Члан 2.
Чланови Општинског већа, који немају безбедоносну проверу, дужни су да
потпишу Изјаву, по којој се обавезују да неће, за време мандата ни после мандата,
откривати неовлашћеним лицима елементе Планова одбране општине Сремски
Карловци.
Члан 3.
Одлука и изјаве, морају се депоновати у челичну електронску касу у складу са
Законом о одбрани, у канцеларији, где је забрањен приступ неовлашћеним лицима.

Члан 4.
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
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 8-7/2015-I/1
Дана: 15. јуна 2015.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Жарко Димић,c.p.
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На основу члана 26. и 27. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС''
број 119/2012), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Сремски Карловци
(''Службени лист општине Ср.Карловци '' број 12/08 и 17/2012), Скупштина општине
Сремски Карловци је на својој 21. седници одржаној дана 15. јуна 2015. године,
донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Члан 1.
Дужности члана
Комисије за именовања општине Сремски Карловци
разрешавају се, на лични захтев:
1. Неда Брајеновић и
2. Драган Тришић

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу
општине Сремски Карловци''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 020-18/2015-I/1
15. јуна 2015.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
мр Жарко Димић,c.p.
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На основу члана 26. и 27. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС''
број 119/2012), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Сремски Карловци
(''Службени лист општине Ср.Карловци '' број 12/08 и 17/2012), Скупштина општине
Сремски Карловци је на својој 21. седници одржаној дана 15. јуна 2015. године,
донела

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Члан 1.
За члана Комисије за именовања општине Сремски Карловци именује се:
1. мр Радован Мишић, и
2. Олга Дердић

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ''Службеном листу
општине Сремски Карловци''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 020-19/2015-I/1
15. јуна 2015.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
мр Жарко Димић,c.p.
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Службени лист Општине Сремски Карловци, 14/2015
САДРЖАЈ

1.

Одлука о обележавању дана Општине Сремски Карловци,
додели признања и проглашавању почасних грађанина
Сремских Карловаца

1

2.

Одлука о изради Плана детаљне регулације радне зоне
Просјанице у Сремским Карловцима

8

3.

Решење о изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације радне зоне Просјанице у Сремским
Карловцима на животну средину

10

4.

Одлука о прибављању грађевинског земљишта у јавну
својину Општине Сремски карловци

12

5.

Одлука о овлашћењима којима се поверава контрола и
верификација строго поверљивих докумената из Планова
одбране

14

6.

Решење о разрешењу два члана Комисије за именовања
Општине Сремски Карловци

15

7.

Решење о именовању два члана Комисије за именовања
Општине Сремски Карловци

16
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