СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 23/2015.

16. новембра 2015. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 59. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци
(„Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 11/12), начелник Општинске управе
доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи број: 110-1/2014-III од 23. маја 2014. године у поглављу “V
Систематизација радних места” врши се следећа измена и допуна у складу са важећим
законским прописима и указаним потребама.
Члан 2.
У члану 18. Одељење за друштвене делатности и општу управу, радно место
под тачком 3. „Извршилац за административне послове из области друштвених
делатности и опште управе“, мења се и гласи:
„Извршилац за послове друштвених делатности и опште управе“.
У члану 18. Одељење за друштвене делатности и општу управу, тачка 3. у в)
Услови за рад „IV степен стручне спреме, средња школа друштвеног смера, 1 година
радног искуства“, мења се и гласи:
„Високо образовање стечено на студијама првог или другог степена, Факултет
за менаџмент, 5 година радног искуства“.
Члан 3.
У члану 19. Одељење за буџет и привреду, тачка 7. у в) Услови за рад, испред
речи „Први“ додаје се:
„IV степен стручне спреме, средња школа друштвеног смера или“
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Члан 4.
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу Општине Сремски Карловци.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 110-7/2015-III
Дана: 13.11.2015.године
Сремски Карловци

НАЧЕЛНИК
Владимир Вишњић, с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-8/2015-I/2
Дана: 16. новембра 2015.
Сремски Карловци

На основу члана 81.став 2. Статута општине Сремски Карловци (''Сл.лист
општине Сремски Карловци''број:12/08 и 17/2012), Општинско веће општине Сремски
Карловци, разматрјући Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи , доноси

З А К Љ У Ч А К

Д А Ј Е С Е сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
број:110-7/2015-III од 13.новембра 2015. године.

ПРЕДСЕДНИК
Миленко Филиповић,с.р.
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На основу члана 68. и 100. Закона о заштити животне средине („Службени
гласник Републике Србије“, број 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011), члана 64.
Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“,
бр. 12/2008 и 17/2012) и члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне
средине Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“,
број 1/2010), Општинско веће Општине Сремски Карловци на својој 45.седници
одржаној 16. новембра 2015. године донело је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I.

Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава за
активности које се током 2015. године планирају у области заштите и
унапређења животне средине у Општини Сремски Карловци.

II.

За реализацију Програма планирају се средства из буџета Општине Сремски
Карловци - накнаде за заштиту и унапређење животне средине у укупном
износу од............................................1.280.000,00 динара.

III.

Средства из тачке II овог програма реализоваће се наменски за финансирање
обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне
средине према следећим програмима:

1.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СТРАЖИЛОВАЧКОГ ПОТОКА I
СРЕДСТВА
динара

ВРСТА АКТИВНОСТИ
1.

2.

3.

4.

Одржавање заштитне ограде на мостовима
у Прерадовићевој улици и код семафора –
обнова заштитне фарбе
Озелењавање прилаза
- постављање жардињера са ниским
жбунастим растињем и цвећем (код
Соколског дома и испред Тржног
центра)
- садња жбунастог растиња и цвећа
на постојећим жардињерама
- садња жбунастог растиња и цвећа
Промена намене бокса за контејнере у бокс
за бициклове
- постављање држача за бициклове
- крпљење оштећених и отпалих
делова малтера
- кречење
Санација оштећених бетонских елемената
- санација бетонских газишта
4

м²

50

ком.

6

ком.

6

м²

10

ком.
м²

2
30

м²

30

м'

0,9

400.000,00
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пешачке стазе на мосту ширине 1м
дужине 9м
- бетонски шахт
Реконструкција бедема
- уклањање постојеће облоге од
теракоте
- малтерисање (теме бедема урадити
са падом од 1%) и
- фарбање бетонским бојама
- постављање дрвених седалица у
виду модула (дрвене летве на
челичној конструкцији), један
модул треба да је дужине 1м и да је
у низу од три модула
Санирање бетонског корита
- чишћење бетонског корита од
биљака
- санирање пукотина
Санација и чишћење канала за
атмосферску воду уз коловоз на тргу
патријарха Бранковића
Чишћење цеви која одводи атмосферске
падавине у поток из канала поред коловаза
Санација постојеће стазе уз бедем
- санирање подлоге уз задржавање
постојећег бехатона
Успостављање нове стазе од бехатона
ширине 1м
Урбани мобилијар
- канте за отпатке
-

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

м²

18

м²

2,25

м²

270

м²

427

м²

427

ком.

30модула/
10целина

м'

250
паушално

м'

25

м'

10

м²

2500

м'

10

ком.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Стажиловачки поток је један од важних водотокова за Сремске Карловце,
представља значајан екосистем, од свог изворишта на Стражилову па све до улива у
реку Дунав. Као такав он је потенцијал за еколошки развој Сремских Карловаца, због
тога је важно његово одржавање.
Планом детаљне регулације за зону „Старог центра“ у Ср. Карловцима („Сл.
лист Општине Ср. Карловци“, бр. 5/08) стављен је посебан акценат на уређење
регулације Стражиловачког потока, такође се Планом дозвољавају реконструкције и
све интервенције како у оквиру корита потока тако и на мостовима у циљу побољшања
функционалности и стилских одлика.

2.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СТРАЖИЛОВАЧКОГ ПОТОКА II
СРЕДСТВА
динара

ВРСТА АКТИВНОСТИ
1.

Чишћење корита од нанетог шљунка и
другог земљаног материјала
5

м³

1000
80.000,00
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2.
3.
4.

Камион товарне моћи 3м³
Ровокопач
Ископани земљани материјал користити
као тампон за насипање путева

ком
ком
м³

2
1
1000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
На локацији изворишта Стражиловачког потока и почетак његовог тока,
неопходни су радови на чишћењу корита од нанетог шљунка и другог земљаног
материјала. Тиме би се смањило доношење тог материјала у центар Сремских
Карловаца.
Ради ефикасне експлоатације добијени материјал ће се користити за насипање
путева на следећим локацијама: Черат, Ешиковац, Ровине, зона спорта и рекреације
између пруге и Дунава и делимично у викенд зонама.
Како је глевни пут до Стражилова кроз зону заштите просторне културно
историјске целине старог центра Сремских Карловаца могуће је једино користити
камионе за транспорт са товарном моћи до 3m³.

3.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ СА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М-22.1
СРЕДСТВА
динара

ВРСТА АКТИВНОСТИ

1.

2.

3.

4.

Постављање заштитног зеленила као
заштита од буке - постављање дрвореда на
3м рачунајући од спољне ивице земљишног
појаса
- садња високог и
- средње високог листопадног дрвећа
густе крошње која је отпорна на
аерозагађење (граб, јавор, копривић,
мечја леска или липа)

м'

130

ком
ком

10
8

Садња појединачних врста листопадних дрвећа
- средњег раста (јавор, ружичасти глог,
длакави руј)
ком.
Урбани мобилијар

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

- мала клацкалица
- већа клацкалица
- љуљашка (два седишта)
- разбој
- терен за боћање
- клупе
- канта за отпатке.
Санација постојећег бокса за контејенре

-

крпљење оштећених и отпалих
делова малтера

м²

-

кречење

м²

8
1
1
1
2
1
2
1

180.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Као неопходна заштита животне средине од буке и аерозагађења важно је
успоставити адекватну заштиту постављањем дрвореда уз магистрални пут. Овај
6
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простор се показао као веома атрактиван и планираним интервенцијама унапредио би
се доживљај боравка на отвореном стимулишући спортски дух свих старосних
генерација грађана Сремских Карловаца.

4.

КОНТЕЈНЕРИ
ВРСТА АКТИВНОСТИ

1.

Набавка контејнера запремине 3м³

ком

5

СРЕДСТВА
динара
300.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Анализом трошкова изнајмљивања великих контејнера дошло се до закључка да
је исплатљивија набавка контејнера великих запремина. Они би се позиционирали на
локацијама које захтевају одношење веће количине отпада. Контејнере би одвозило
ЈКП „Белило“.

5.

ПЕШАЧКА СТАЗА
СРЕДСТВА
динара

ВРСТА АКТИВНОСТИ
1.

Успостављање нове пешачке стазе
- припрема подлоге
- бетонирање

м'

250
320.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Пешачка стаза је неопходна на потесу Дока у улици Дока, искључиво ради
побољшања нивоа квалитета животне средине. Атмосферске падавине спирају
земљиште уз асфалт и испод асфалта. Локација на којој се планира стаза је у нагибу и
потребно је направити каскадну стазу.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СРЕДСТВА
динара

ВРСТА АКТИВНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.

IV.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СТРАЖИЛОВАЧКОГ
ПОТОКА I
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ СТРАЖИЛОВАЧКОГ
ПОТОКА II
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ СА
МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М-22.1
КОНТЕЈНЕРИ
ПЕШАЧКА СТАЗА

УКУПНО

400.000,00
80.000,00

1.280.000,00

180.000,00
300.000,00
320.000,00

Реализацију Програма и надзор над извршавањем обавеза и реализацију
појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа-Одељење за
урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине.
7
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V.

VI.

Извештај о реализацији овог Програма подноси Општинска управа општине
Сремски Карловци, Одељење за буџет и привреду, пре усвајања програма за
наредну годину.
Овај програм обајвиће се у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.

Република Србија
Аутомомна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 501-6/2015-I/2
Датум: 16. новембар2015. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Миленко Филиповић,.c.p.
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На основу члана 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и
55/2014), члана 5, 6. и 18. Одлуке о уређењу саобраћаја на подручју Општине Сремски
Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 17/08), члана 4-6. Одлуке
о јавним паркиралиштима на територији Општине Сремски Карловци („Службени лист
Општине Сремски Карловци“, бр. 3/2010), Општинско веће Општине Сремски
Карловци на својој седници одржаној 16.новембра 2015.године, доноси
ОДЛУКУ
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА КОЈИМ СЕ ДЕФИНИШУ
ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА И РАСПОРЕД ПАРКИНГ МЕСТА У СРЕМСКИМ
КАРЛОВЦИМА
Члан 1.
Усваја се Техничко регулисање саобраћаја бр. ПС0155-04 од априла 2015.г.
којим се дефинишу jавна паркиралишта и распоред паркинг места у Сремским
Карловцима, на Тргу патријарха Бранковића, у улицама Прерадовићевој и Теодора
Крачуна.
Члан 2.
Техничко регулисање саобраћаја бр. ПС0155-04 од априла 2015.г. дефинисање
паркиралишта, и распоред паркинг места из члана 1. ове одлуке у Сремским
Карловцима које је израдило ЈКП. „Паркинг сервис“, Нови Сад је саставни део ове
одлуке.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о техничком регулисању
саобраћаја којом се дефинишу јавна паркиралишта и распоред паркинг места у
Сремским Карловцима коју је донело Општинско веће Општине Сремски Карловци
број 344-21/2010-I/2 од 08.11.2010.г. („Службени лист Општине Сремски Карловци“,
бр. 9/2010).
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
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-20/2015-I/2
Дана:16.новембра 2015.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Миленко Филиповић, с.р.
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Службени лист Општине Сремски Карловци, 23/2015
На основу члана 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 и
55/2014), члана 5, 6. и 18. Одлуке о уређењу саобраћаја на подручју Општине Сремски
Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 17/08), и члана 4-6.
Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Сремски Карловци
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 3/2010), Општинско веће Општине
Сремски Карловци на својој седници одржаној 16. новембра 2015.године, доноси
ОДЛУКУ
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА КОЈИМ СЕ ДЕФИНИШУ
ПОВРЕМЕНА ПАРКИРАЛИШТА И РАСПОРЕД ПАРКИНГ МЕСТА У
СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
Члан 1.
Усваја се Техничко регулисање саобраћаја бр.ПС0165-01 од априла 2014. г.
којим се дефинишу повремена паркиралишта у Сремским Карловцима – за време
одржавања јавних скупова и манифестација.
Члан 2.
Техничко регулисање саобраћаја бр. ПС0165-01 од априла 2014.г., дефинисање
паркиралишта, и распоред паркинг места из члана 1. ове одлуке у Сремским
Карловцима које је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад је саставни део ове
одлуке.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о техничком
регулисању саобраћаја којом се дефинишу повремена паркиралишта и распоред
паркинг места у Сремским Карловцима коју је донело Општинско веће Општине
Сремски Карловци број 344-20/2010-I/2 од 08.11.2010.г. („Службени лист Општине
Сремски Карловци“, бр. 9/2010).
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
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-21/2015-I/2
16. новембра 2015.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Миленко Филиповић, с.р.
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САДРЖАЈ

1.

Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у Општинској управи
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Сагласност на
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Правилника
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унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних места у Општинској управи
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3.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење животне средине Општине Сремски
Карловци
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4.

Одлука о техичком регулисању саобраћаја којим се
дефинишу јавна паркиралишта и распоред паркинг места у
Сремским Карловцима
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5.

Одлука о техничком регулисању саобраћаја којим се
дефинишу повремена паркиралишта и распоред паркинг
места у Сремским Карловцима
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