СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 2/2016.

02. фебруара 2016. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“ брoj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014 и 96/2015),
и члана 5. Одлуке о уређењу саобраћаја („Службени лист Општине Сремски
Карловци“ брoj 17/2008), Општинско веће Општине Сремски Карловци на седници
одржаној дана 2. фебруара 2016.године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА
У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се План техничког регулисања саобраћаја на територији
насељеног места Сремски Карловци број 019-С/2012 од новембра 2012.године, израђен
од стране Пројектног бироа „НС ПРОЈЕКТ“ из Новог Сада, са изменама и допунама
број 019/1-С/2012 од новембра 2015. године.
Члан 2.
План из тачке 1. ове Одлуке чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
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:344-5 /2016-I/2
2. фебруара 2016.године
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ПРЕДСЕДНИК
Миленко Филиповић

Службени лист Општине Сремски Карловци, 2/2016
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Савет за безбедност саобраћаја општине
Број: 5/2015
Датум: 28.12.2015.
Сремски Карловци
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I За реализацију овог Програма планирана су средства Одлуком о буџету
Општине Сремски Карловци за 2015.годину, у износу од 380.000,00 динара, од
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја
на путевима.
II Средства у износу од 2.400.000,00 динара финансира Општина Сремски
Карловци преко Одељења за урбанизам, комуналне послове и заштиту
животне средине.
III Од планираних средства у износу од 2.780.000,00 динара планираних за
2015.годину, утрошено је сразмерно оствареним приходима укупно 2.584.478 и
то за:
1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре ....................... 1.525.040,00
динара (поправка оштећене коловозне конструкције).
2. Остале
намене...............................................................
820.278,00
динара (уређење и обележавање вертикалном и хоризонталном
сигнализацијом јавних саобраћајних површина и паркиралишта дуж
градских саобраћајница).
3. Рад Савета за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци
(присуствовање саветовањима, и др.) 60.000,00 динара.
4. Набавка светлећих обележја за ученике Основне школе........48.960,00
динара (набавка безбедносних комплета – прслук и три тракице на
чичак).
5. Техничко опремање јединице саобраћајне полиције...............63.000,00
динара (набавка 5 лед лампи за оперативне послове).
6. Набавка наочара „симулатора алкохолисаности“ (четири нивоа
алкохолисаности) .......................................................................67.200,00
динара (ради превенције ризичног понашања младих у саобраћају).
7. Реализација едукативног предавања и добродошлица за ђаке
прваке........0,00 динара (Предавање је одржано 08.09.2015. у сарадњи
са представницима Полицијске станице Сремски Карловци и Црвеног
крста Сремски Карловци. Овом приликом су подељени безбедносни
комплети, мараме и промо материјала од Агенције за безбедност
саобраћаја).
ПРЕДСЕДНИК
Савета за безбедност саобраћаја
Општине Сремски Карловци
Рајко Маринковић, c.p.
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На основу члана 17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013,
55/2014 и 96/2015), и члана 64. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист
Општине Сремски Карловци“, бр. 12/2008 и 17/2012), Општинско веће Општине
Сремски Карловци на својој48. седници одржаној 2.фебруара 2016. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
I Усваја се Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја, на путевима на територији Општине Сремски
Карловци за 2015 годину.
II Извештај из тачке I чини саставни део овог Закључка.
III Закључак ступа на снагу, осмог дана од дана објављивања у „Службеном лису
општине Сремски Карловци“.
IV Закључак доставити Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије и
Савету за безбедност саобраћаја Општине Сремски Каловци.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-3/2016-I/2
Дана: 2. фебруара 2016.г.
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Mиленко Филиповић,c.p.
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Службени лист Општине Сремски Карловци, 2/2016
На основу члана 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014 и
96/2015), и члана 64. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине
Сремски Карловци“, бр. 12/2008 и 17/2012), Општинско веће Општине Сремски
Карловци на својој 48. седници одржаној 2. фебруара 2016. године, донело је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2016.г.
I Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на територији Општине Сремски Карловци за 2016.годину.
II За реализацију овог Програма планирана су средства Одлуком о буџету Општине
Сремски Карловци за 2016.годину, у износу од 560.000,00 динара, од новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
III Средства у износу од 150.000,00 динара финансира Општина Сремски Карловци.
IV Средства у износу од 710.000,00 динара планирана за 2016.годину, обезбедиће се
сразмерно оствареним приходима и то за:
1. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања за ученике предшколског,
школског и средњошколског узраста..................................................450.000,00
динара са следећим активностима :
• Обука васпитача у предшколској установи у Сремским Карловацима
о унапређењу саобраћајног образовања и васпитања.
• Обука ученика основне школе у Сремским Карловцима о
унапређењу саобраћајног образовања и васпитања.
• Обука ученика гимназије (средњошколаца) у Сремским Карловацима
– вршњачка едукација.
• Школске саобраћајне патроле.
• Обука деце у предшколској установи у Сремским Карловцима кроз
представу посвећене безбедности саобраћаја.
• Обука деце школског узраста за безбедно учешће бициклом у
саобраћају.
• Образовно едукативни материјал за децу у предшколској установи и
основној школи.
2. Техничко опремање јединице саобраћајне полиције.........................120.000,00
динара.
3. Рад Савета за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци
(присуствовање саветовањима, и др.) ....................................................60.000,00
динара.
4. Набавка светлећих обележја за ученике предшколског и школског
узраста.......................................................................................................80.000,00
динара.
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III О реализацији овог Програма, стараће се Одељење за буџет и привреду и Одељење
за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине Општине Сремски
Карловци.
IV Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном лису
општине Сремски Карловци“.
V Програм доставити Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије и Савету
за безбедност саобраћаја Општине Сремски Каловци.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 344-4/2016-I/2
Дана: 2. фебруара 2016.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Mиленко Филиповић,c.p.
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Службени лист Општине Сремски Карловци, 2/2016
На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, бр. 24/11 и
99/11 – др. закони) и члана 64. став 1. тачка 11. Статута општине Сремски Карловци
(„Службени лист општине Сремски Карловци“, бр.12 /08 и 17/12) Општинско веће
општине Сремски Карловци на 48. седници одржаној дана 2.фебруара 2016. године,
донело је
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Правилником о финансирању у области спорта на подручју општине Сремски
Карловци (у даљем тексту: Правилник) регулише се начин финансирања, висина
средстава и остала питања у вези са финансирањем спортских клубова на подручју
општине Сремски Карловци, а све у складу са потребама грађана у области спорта
прописаним чланом 137. Закона о спорту.
Критеријуми на основу којих је донет овај Правилник су статистички подаци
добијени од спортских клубова, од којих се имало у виду посебно:
- масовност спорта (број чланова младих …), и
- развој школског спорта.
Члан 2.
Висина средстава опредељених Одлуком о буџету општине Сремски Карловци за
2016. годину, распоређиваће се за активности спортских клубова, зараду секретара
ССОСК и остале трошкове.
Члан 3.
Средства намењена спортским клубовима распоређиваће се на кварталном
нивоу.
Члан 4.
Спортски клубови у обавези су да сачине предлог распореда планираних
средстава и исти доставе Спортском савезу општине Сремски Карловци, а Спортски
савез Општине Сремски Карловци ће предлог свог годишњег програма поднети на
одобрење Општинском већу општине Сремски Карловци.
Члан 5.
Расподела средстава спортским клубовима вршиће се преко Спортског савеза
општине Сремски Карловци, а на основу Правилника о расподели средстава спортским
клубовима.
Спортски савез општине Сремски Карловци у свом раду у погледу располагања
буџетским средствима и финансијским извештавањем у обавези је придржавати се
одредаба Закона о буџетском систему као и упутстава Одељења за буџет и привреду
Општинске управе општине Сремски Карловци
Члан 6.
Општинско веће задржава право да у изузетним случајевима, и у складу са
остварењем буџета, измени динамику утрђену чланом 3. овог Правилника.
Члан 7.
У случају неостваривања планиране динамике прилива средстава у буџет
општине Сремски Карловци, износи утврђени у члану 3. овог Правилника могу се
ревидирати, те као такви имају третман планске категорије.
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Члан 8.
Овај Правилник примењиваће се за расподелу средстава спортским клубовима
за период од 01.01. 2016. године до 31. 12. 2016. године.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
листу општине Сремски Карловци“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:553-7/2016-I/2
Дана:2. фебруара 2016.
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Миленко Филиповић,c.p.
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Службени лист Општине Сремски Карловци, 2/2016
На основу члана 64. став 1.тачка 2. Статута општине Сремски Карловци
(„Службени
лист општине Сремски Карловци“ бр.12/08 и 17/12) и на основу чл. 3.
Одлуке о мирном решавању спорова за накнаду нематеријалне штете поравнањем
(„Службени лист општине Сремски Карловци“ бр.26/2015) Општинско веће је на својој
48. седници одржаној 2.фебруара 2016.године донело
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана
за накнаду штете настале услед штетних догађаја
насталих при обављању комуналних делатности
Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак и начин решавања захтева грађана за
накнаду штете услед штетних догађаја насталих при обављању комуналних
делатности, на територији општине Сремски Карловци.
Члан 2.
У случају уједа пса луталице, или другог штетног догађаја, по основу
објективне одговорности, оштећено лице, које захтева да оствари право на накнаду
штете, најкасније у року од три дана од насталог догађаја, поднеће писмену пријаву
Одељењу за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске
управе о насталом догађају, на одговарајућем обрасцу.
Пријава из става 1. овог члана садржи податке о оштећеном лицу (име и
презиме, адреса становања, ЈМБГ), место, датум и час насталог догађаја и кратак опис
догађаја.
По пријављеном догађају надлежно Одељење издаје одговарајућу потврду лицу
које је пријавило догађај и предузима неопходне активности на проналажењу и
збрињавању паса и отклањању узрока штетног догађаја.
Члан 3.
Надлежно Одељење је обавезно да устроји и уредно води евиденцију о поднетим
пријавама и издатим потврдама оштећеним лицима, као и да најкасније до 5. у месецу
за претходни месец, доставља месечне извештаје о пријављеним догађајима, издатим
потврдама и предузетим активностима на проналажењу и збрињавању паса луталица,
те на отклањању поремећаја услед којих је дошло до штетног догађаја и штете.
Члан 4.
Оштећено лице може да поднесе захтев за накнаду штете Комисији за
утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа паса
луталице или другог штетног догађаја (у даљем тексту: Комисија), а путем писарнице
Општинске управе.
Захтев из става 1. овог члана мора бити у писменој форми, јасне садржине са
назнаком адресе, контакт телефона и броја текућег рачуна и износом накнаде штете
коју подносилац захтева потражује.
Захтев из става 1. овог члана мора да садржи веран опис и локацију догађаја, опис
пса, ближи опис претрпљених повреда, медицинску документацију.
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Попуњен прописани образац захтева оштећено лице предаје на писарници
Општинске управе у року од 15 дана од насталог догађаја.
Члан 5.
Уз захтев за накнаду штете оштећено лице дужно је да достави документацију
(оригинал или оверену фотокопију) којом ће оправдати поднети захтев и приложити
доказе о насталом случају уједа односно другог штетног догађаја.
Оштећено лице обавезно мора да достави следеће:
• фотокопију личне карте, односно фотокопију извода из МКР за малолетну
особу;
• комплетну медицинску документацију која се односи на повреде нанете уједом,
падом, повређивањем и сл. те документацију о лечењу;
• писмену изјаву подносиоца о спорном догађају под претњом моралне,
материјалне и кривичне одговорности за давање лажне изјаве;
• потврду о благовремено извршеној пријави догађаја надлежном Одељењу из
члана 2. овог Правилника;
• потврду Полицијске станице о пријави догађаја;
• друге доказе за које сматра да су од значаја за решававане захтева.
Члан 6.
Комисију из члана 4. став 1. овог Правилника образује Општинско веће општине у
року од 15 дана од дана ступања на снагу овог Правилника.
Комисија броји 5 чланова и то:
• здравствени радник - доктор медицине,
• представник ЈКП „Белило“,
• општински правобранилац,
• извршилац из Одељења за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне
средине,
• члан Општинског већа.
Члан 7.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана подношења захтева, исти
разматра и да предлог за решавање истог.
У току свог рада у циљу прибављања додатних информација и утврђивања
релевантних чињеница, Комисија може позивати оштећено лице, узимати изјаве
сведока догађаја, вршити консултације и провере са надлежним органима и
установама.
Уколико Комисија утврди да захтев оштећеног лица није основан, дужна је о томе
обавестити оштећено лице.
По утврђивању основаности захтева, Комисија сачињава предлог висине новчане
накнаде штете и прибавља сагласност Председника општине на предложену висину
новчане накнаде штете.
По прибављеној сагласности из става 4 овог члана, Комисија доставља оштећеном
лицу предлог висине накнаде штете и оставља му рок од три дана, да се писмено
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изјасни о понуђеном износу или своју сагласност да усмено на записник пред
Комисијом.
Члан 8.
Уколико оштећено лице да сагласност на предложену висину новчане накнаде
штете, Комисија ће најкасније у року од три дана од добијене сагласности, доставити
списе предмета Општинском правобранилаштву, ради сачињавања и потписивања
вансудског поравнања.
Члан 9.
У случају да неко оштећено лице, након ступању на снагу овог Правилника,
поднесе тужбу суду ради остваривања накнаде штете као последице уједа пса или
другог штетног догађаја, а да се претходно није обратио Комисији са захтевом за
накнаду штете, тужени је дужан у року од три дана од дана пријема тужбе, доставити
примерак тужбе са списима Комисији.
Комисија може по разматрању примљене тужбе са списима предмета,
предложити туженом да закључи вансудско поравнање, при чему ће предложити и
висину новчаног износа за поравнање, узимајући у обзир висину постављеног
тужбеног захтева и ценећи до сада проузроковане трошкове поступка.
Одредбе става 1. и 2. овог члана, примењиваће се и у случају ако оштећено лице
захтев за накнаду штете у вансудском поступку, поднесе непосредно Општинском
правобранилаштву односно ЈКП "Белило“ Сремски Карловци.
Члан 10.
Административне послове за потребе рада Комисије обавља Одељење за
урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Сремски Карловци".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Оштинско веће општине
Сремски Карловци
Број: 710-1/2016-I/2
2.фебруара 2016.године
Сремски Карловци

Председник
Миленко Филиповић,c.p.
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САДРЖАЈ

1.

Одлука о усвајању плана техничке регулације саобраћаја у
насељеном месту Сремски Карловци

1

2.

Извештај о реализацији програма коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији Општине Сремски Карловци

2

3.

Закључак о усвајању Извештаја о реализацији програма
коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији
Општине Сремски Карловци

3

4.

Програм коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији Општине Сремски Карловци за 2016. годину

4

5.

Правилник о финансирању у области спорта на подручју
Општине Сремски Карловци

6

6.

Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана
за накнаду штете настале услед штетних догађаја насталих
при обављању комуналне делатности
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