СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 2/2018

01. фебруар 2018. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 9. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник
РС'' број: 16/02, 115/05 и 107/2009), члана 10. Одлуке о финансијској подршци породици са
децом (''Сл.лист Општине Сремски Карловци'' бр.24/2017) и члана 64.став 1. тачка 11. Статута
Општине Сремски Карловци (''Сл.лист oпштине Сремски Карловци'' број: 12/08 и 17/12),
Општинско веће општине Сремски Карловци на седници од 1.фебруара 2018. године доноси

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА
СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ У 2018. ГОДИНИ
I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ висина једнократне новчане помоћи за децу рођену у 2018.години, без
обзира на редослед рођења, у износу од 20.000,00 динара, почев од 01.01.2018. године,.
II
Исплату вршити са функције 040 породица и деца, а на основу Решења Одељења за
друштвене делатности.
III
Задужује се Одељење за финансије и буџет, да врши реализацију исплата по овом
решењу.
Образложење
Чланом 4. Одлуке о финансијској подршци породици са децом („Службени лист
Општине Сремски Карловци“, број: 24/2017) прописано је да право на једнократну новчану
помоћ (родитељски додатак) остварује мајка, за свако рођено дете, без обзира на редослед
рађања.
Чланом 10.Одлуке висина једнократне новчане помоћи, за сваку календарску годину,
утврђује се актом, Општинског већа општине Сремски Карловци.
Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-16/2018-I/1
1.фебруара 2018.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић,c.p.

Службени лист Општине Сремски Карловци, 2/2018
На основу члана 9. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник
РС'' број: 16/02, 115/05 и 107/2009), члана 10. Одлуке о финансијској подршци породици са
децом (''Сл.лист Општине Сремски Карловци'' бр.24/2017) и члана 64.став 1. тачка 11. Статута
Општине Сремски Карловци (''Сл.лист oпштине Сремски Карловци'' број: 12/08 и 17/12),
Општинско веће општине Сремски Карловци на седници од 1.фебруара 2018. године доноси

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НОВОГОДИШЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ У 2018. ГОДИНИ

I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ висина новогодишње новчане помоћи, за дете које је прво рођено у
2018. години, са пребивалиштем у Сремским Калровцима, у износу од 10.000,00 динара.
II
Исплату вршити са функције 040 породица и деца, а на основу Решења Одељења за
друштвене делатности.
III
Задужује се Одељење за финансије и буџет да врши реализацију исплата по овом
решењу.

Образложење
Чланом 6. Одлуке о финансијској подршци породици са децом („Службени лист
Општине Сремски Карловци“, број: 24/2017) прописано је да право на новогодишњу новчану
помоћ остварује мајка, за дете које је прво рођено у новој календарској години, а које има
пребивалиште на територији Општине Сремски Карловци.
Чланом 10. Одлуке, висина новогодишње новчане помоћи, сваку календарску
годину, утврђује се актом Оштинског већа општине Сремски Карловци.
Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-17/2018-I/1
1.фебруара 2018.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић,c.p.
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На основу члана 9. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени
гласник РС'' број: 16/02, 115/05 и 107/2009), члана 10. Одлуке о финансијској подршци
породици са децом (''Сл.лист Општине Сремски Карловци'' бр.24/2017) и члана 64.став 1.
тачка 11. Статута Општине Сремски Карловци (''Сл.лист oпштине Сремски Карловци'' број:
12/08 и 17/12), Општинско веће општине Сремски Карловци на седници од 1.фебруара 2018.
године доноси

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ
БЛИЗАНЦИ ИЛИ ТРОЈКЕ У 2018. ГОДИНИ
I
ОДРЕЂУЈЕ СЕ висина једнократне новчане помоћи породици у којој се у 2018.
години, роде близанци или тројке, у износу од 10.000,00 динара, почев од 01.01.2018. године.
II
Исплату вршити са функције 040 породица и деца, а на основу Решења Одељења за
друштвене делатности.
III
Задужује се Одељење за финансије и буџет, да врши реализацију исплата по овом
решењу.

Образложење
Чланом 5. Одлуке о финансијској подршци породици са децом („Службени лист
Општине Сремски Карловци“, број: 24/2017) прописано је да право на једнократну новчану
помоћ породици у којој се роде близанци или тројке, остварује мајка која их роди.
Чланом 10.Одлуке висина једнократне новчане помоћи породици у којој се роде
близанци или тројке, за сваку календарску годину, утврђује се актом Оштинског већа општине
Сремски Карловци.
Имајући у виду напред наведено одлучено је као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-18/2018-I/1
1.фебруара 2018.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић,c.p.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ
Број: 020-45/2017-I/2
Датум: 16.01.2018. године
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 2017.годину, у износу од 980.000,00 динара, од новчаних казни за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
II Средства у износу од 570.000,00 (планирано 540.000,00) динара финансирала је Општина
Сремски Карловци.
III Од планираних средства у износу од 1.520.000,00 динара, утрошено је
оствареним приходима укупно 1.550.000,00 и то за:

сразмерно

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ:
1. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања за ученике предшколског,
школског и средњошколског узраста................................................... 486.000,00
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.
• Обука деце у предшколској установи у Сремским Карловцима кроз
представу посвећену безбедности саобраћаја.
• Обука деце школског узраста за безбедно учешће бициклом у саобраћају.
• Креирање и припрема (штампање) образовно едукативног материјала за
ученике основне школе у Сремским Карловцима.
2. Изградња успоривача брзине кретања возила (лежећих полицајаца) у зонама школа
и
улицама
са
повећаним
интензитетом
саобраћаја............................................................565.000,00
3. Техничко
опремање
јединице
саобраћајне
полиције......................................................104.000,00
-Набавка мултифункционалног уређаја за потребе штампања, скенирања и
копирања
са
потребном
опремом
за
повезивање
и
тонерима
............................................................. 63.000,00
-Набавка фотоапарата за вршење увиђаја саобраћајних незгода....................................
34.000,00
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-Набавка
папира
за
штампање
за
потребе
саобраћајне
полиције......................................7.000,00
4. Рад Савета за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци (присуствовање
седницама,
и
др.)......................................................................................................................................60
.000,00.
5. Набавка светлећих обележја и награда за такмичења за ученике Основне
школе...................................................................................................................................1
15.000,00 (набавка безбедносних комплета – прслук и три тракице на чичак,
набавка бицикла, таблета и безбедносне кациге).
ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ:
1. Израда
заштитне
пешачке
ограде
за
уређење
„Зоне
школе“.........................................220.000,00.
2. Реализација едукативног предавања и добродошлица за ђаке прваке...................0,00
динара (Предавање је одржано 12.09.2017. у сарадњи са представницима
Полицијске станице Сремски Карловци и Црвеног крста Сремски Карловци. Овом
приликом су подељени безбедносни комплети, мараме и промо материјал од
Агенције за безбедност саобраћаја).
3. Реализација акције „Безбедна и спретна вожња“ ....................................................0,00
динара. Дана 23.09.2017.г. Савет за безбедност саобраћаја Општине Сремски
Карловци у сарадњи са Бициклистичким клубом „Стражилово“, Покретом горана
Војводине, Црвеним крстом, ОШ „23. октобар“ и припадницима саобраћајне
полиције, успешно је реализовао такмичење за ученике основне школе под називом
„Безбедна и спретна вожња“.
Циљ акције је био да се сви такмичари упознају са основним правилима за безбедно
учествовање у саобраћају бициклом, после чега је одржано такмичење у
савлађивању различитих препрека кроз полигон. Полигон је успешно савладало 22
такмичара а најбоље међу њима су сачекале вредне награде тако да је за прво место
додељено бицикло, за друго таблет уређај и за треће место заштитна кацига. Све
време такмичења безбедност такмичара је била на првом месту па се строго водило
рачуна да препреке буду прилагођене њиховом узрасту, а за безбедност у случају
повреда бринули су се волонтери Црвеног крста.
4. У току маја месеца реализовано је предавање за ученике петих разреда „ОПРЕЗ,
ИЗАБЕРИ ЖИВОТ“ у сарадњи са „Железницама Србије“. Реализација није
захтевала финансијска средства.
5. У мају месецу реализован пилот пројекат „Саобраћајно васпитање и образовање“обука за васпитаче и учитеље у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја.
Реализација није захтевала финансијска средства.
6. У новембру месецу тачније 10.11.2017. године, обележен је „Светски дан жртава
страдалих у саобраћајним незгодама“ у сарадњи са Агенцијом за безбедност
саобраћаја. Том приликом поред ванредне седнице Савета за безбедност саобраћаја
одржане су и: Представа „Пажљивкова правила“ за децу вртића „Коцкица“ у
Сремским Карловцима и вршњачка едукација за ученике „Карловачка гимназија“.
7. У августу месецу тачније 31.08.2017. године, организовано је предавање за
трактористе о безбедном руковању тракторима и радним машинама као и о
безбедном учешћу у саобраћају. Предавање је финансирала Општина Сремски
Карловци, а Савет за безбедност саобраћаја је узео учешће у организацији самог
догађаја. Предавачи су били саобраћајне и пољопривредне струке као и један
доктор из Клиничког центра Војводине који је презентовао могуће повреде у
случају нестручног руковања.
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Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Активности
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Унапређење
саобраћајног
образовања
и
васпитања
Превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја
Научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја
Рад тела за координацију послова безбедности
саобраћаја
Опремање јединице саобраћајне полиције
Укупно:

Трошкови
реализације (динара)
785.000,00
486.000,00
115.00,00
0,00
60.000,00
104.000,00
1.550.000,00

Планирана су средства у износу од 1.520.000,00 динара, а потрошено је 1.550.000,00 динара
од чега је 980.000,00 динара од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима, а остатак од 570.000,00 динара у потпуности је
финансирала Општина Сремски Карловци.

ПРЕДСЕДНИК
Савета за безбедност саобраћаја
Општине Сремски Карловци
Живорад Милановић, c.p.
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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 37. седници одржаној 1.фебруара 2018. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на територији Општине Сремски Карловци за 2018.годину.
II За реализацију овог Програма планирана су средства Одлуком о буџету Општине
Сремски Карловци за 2018.годину, у износу од 1.520.000,00 динара са ПДВ-ом и то:
• од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима у износу од 800.000,00 динара са ПДВ-ом.
• средства у износу од 720.000,00 динара са ПДВ-ом финансира Општина
Сремски Карловци.
III Средства у износу од 1.520.000,00 динара са ПДВ-ом планирана за 2018.годину,
обезбедиће се сразмерно оствареним приходима и то за:
6. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања за ученике предшколског,
школског
и
средњошколског
узраста.................................................................200.000,00 динара са ПДВ-ом
са следећим активностима :
• Обука деце у предшколској установи у Сремским Карловацима кроз
представу посвећене безбедности саобраћаја.
• Обука деце школског узраста за безбедно учешће бициклом у
саобраћају.
7. Изграда елабората са техничким решењем за повећавање безбедности саобраћаја
на територији Општине Сремски Карловци........................................300.000,00
динара са ПДВ-ом.
8. Уградња заштитне одбојне ограде за аутомобиле...................... 300.000,00 динара са
ПДВ-ом.
9. Набавка
ауто
седишта
за
новорођену
децу
са
обуком
за
родитеље.............................................................................................400.000,00 динара
са ПДВ-ом.

10. Техничко опремање јединице саобраћајне полиције......................80.000,00
динара са ПДВ-ом.
11. Рад Савета за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци
(присуствовање
седницама
и
др.).........................................................................................................................80.
000,00 динара.
12. Набавка светлећих обележја за ученике предшколског и школског
узраста.....80.000,00 динара са ПДВ-ом.
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13. Набавка награда за такмичења као и поклона за промоцију безбедности
саобраћаја.................................................................................................................
80.000,00 динара.

Редни
број

Активности

1.
2.

Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Унапређење саобраћајног образовања и
васпитања
Превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја
Научно-истраживачки
рад
у
области
безбедности саобраћаја
Рад
тела
за
координацију
послова
безбедности саобраћаја
Опремање јединице саобраћајне полиције
Укупно:

3.
4.
5.
6.

Трошкови
реализације
(динара)
600.000,00
200.000,00
560.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
1.520.000,00

IV О реализацији овог Програма, стараће се Одељење за комунално стамбене послове
и заштиту животне средине Општине Сремски Карловци.
V Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном лису
општине Сремски Карловци“.
VI 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: 344-342018-I/1
Дана: 1.фебруара 2018.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић,c.p.
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САДРЖАЈ

1.
2.

3.

4.

5.

ОДЛУКА О ВИСИНИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЗА СВАКО РОЂЕНО ДЕТЕ У 2018.
ГОДИНИ
ОДЛУКА О ВИСИНИ НОВОГОДИШЊЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ У 2018. ГОДИНИ
ОДЛУКА О ВИСИНИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДЕ
БЛИЗАНЦИ ИЛИ ТРОЈКЕ У 2018. ГОДИНИ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
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