СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 8/2018

28. фебруар 2018. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
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), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) 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, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 27.фебруара 2018.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЧЕРАТСКОГ
ГРОБЉА СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације комплекса Чератског гробља са
окружењем у Сремским Карловцима (у даљем тексту: План).

Члан 2.
Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница
обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом плана.
За почетну тачку описа оквирне границе обухвата Плана утврђена је осовинска тачка
број 689 на осовини улице Васе Пелагића, затим у правцу истока граница прати
осовину улице до пресека са источном границом парцеле број 2135/1. Од ове тачке
граница скреће у правцу југоистока, прати источну границу парцела бр. 2135/1, 827,
820/1, 796, 789/2, 789/1 и 790, пресеца парцелу број 790 и даље је прати до тромеђе
парцела бр. 790, 789/1 и 805/2, затим у правцу североистока прати северну границу
парцеле број 789/1 и продуженим правцем долази до источне регулационе линије
планиране саобраћајнице. Даље, граница скреће у правцу југа, прати источну
регулациону линију до пресека са продуженим правцем осовине планиране
саобраћајнице, затим скреће у правцу југозапада, прати осовину планираних
саобраћајница до осовинске тачке број 688. Од ове тачке граница долази до тромеђе
парцела бр. 2806, 2805 и 7824 (пут), затим скреће у правцу северозапада, прати западну
границу парцеле број 7824 и 2290/1 (пут) до пресека са западном регулационом
линијом планиране саобраћајнице. Даље, граница прати западну регулациону линију
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ове саобраћајнице до пресека са јужном границом парцеле број 2294/2, затим скреће у
правцу истока продуженим правцем јужне границе парцеле број 2294/2 до пресека са
источном регулационом линијом планиране саобраћајнице. Од ове тачке граница
скреће у правцу севера, прати источну регулациону линију до пресека са правцем који
је паралелан објекту (кућни број 36) на растојању од 1,50 m, затим скреће у правцу
истока, прати претходно описани правац до пресека са осовином улице Чератске II.
Даље, граница скреће у правцу севера, прати осовину улице Чератске II до осовинске
тачке број 677, затим скреће у правцу југоистока, прати осовину улице Васе Пелагића
и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа оквирне границе обухвата
Плана.
Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Сремски Карловци.
Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи
око 15,72 hа.
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове
Одлуке.

Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планом вишег реда: Планом
генералне регулације Сремских Карловаца („Службени лист општине Сремски
Карловци“, број 4/16), којим је прописана израда плана детаљне регулације за
предметни простор.
За израду Плана потребне су подлоге: катастарско-топографски план у размери
1:1000.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана
засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора, у складу са
природним и створеним вредностима (условима).
Члан 5.
Визија израде Плана је усклађивање планираних садржаја са потенцијалима и
ограничењима у простору на начин који би омогућио одрживост планског решења, као
и економску, еколошку и социјалну оправданост планираних намена.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: утврђивање
планских решења коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана, заштита
и унапређење коришћења грађевинског земљишта у циљу одрживог развоја, одрживо
коришћење културних и природних ресурса уз заштиту и унапређење животне средине,
дефинисање површина јавне намене, као и правила уређења, грађења и заштите
простора.
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Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја
обухвата Плана утврђен је у планским поставкама Плана генералне регулације
Сремских Карловаца („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 4/16).
Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана према
плану вишег реда чине: гробље, новије и планирано породично становање, мешовита
намена, туризам и угоститељство, заштитно зеленило, саобраћајне површине и остали
инфраструктурни и комунални садржаји.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 4 (четири) месеца, од дана достављања
Обрађивачу Извештаја о обављеном раном јавном увиду и достављања Обрађивачу
услова од надлежних органа и организација за потребе израде Плана.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује општина Сремски Карловци.
Оквирна процена финансијских средстава за израду Плана износе 2.262.000,00 динара.
Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана општина Сремски Карловци Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство организоваће
упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима
за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног
јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и
на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.

Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања
Плана на јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу
доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
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Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
Плана детаљне регулације комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским
Карловцима на животну средину, које је донело Одељење за просторно планирање,
урбанизам и грађевинарство, Општинскe управе општине Сремски Карловци, под
редним бројем 35-65/2017-V, од дана 14.12.2017. године.

Члан 13.
План ће бити сачињен у 6 (шест) примерка у аналогном и 6 (шест) примерка у
дигиталном облику, од чега ће један примерак потписаног Плана у аналогном облику и
један примерак Плана у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач, а
преостали примерци ће се чувати у органима Општине.

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
Скупштина општине Сремски Карловци
БРОЈ: 35-8 /2018-I/1
27.фебруар 2018.године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Александар Цвјетковић,c.p.
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС" број 135/04 и 88/10) у вези члана 46. 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 и 145/2014) и
члана 13. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци („Службени лист
општине Сремски Карловци", бр. 40/2016), Општинска управа општине Сремски
Карловци, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЧЕРАТСКОГ
ГРОБЉА СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

1. Не приступа се изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину
за План детаљне регулације комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским
Карловцима (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се Јавном предузећу за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад,
Железничка број 6/III ( у дањем тексту: Обрађивач плана). Обрађивач плана се
обавезује да изради нацрт плана у року од четири месеца, од дана достављања
Обрађивачу Извештаја о изршеном раном јавном увиду и достављања Обрађивачу
услова од надлежних органа и организација за потребе израде Плана. Средства за
израду Плана обезбеђује општина Сремски Карловци.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је садашњи простор
Плана детаљне регулације становања са комплексом Чератског гробља у Сремским
Карловцима („Службени лист општине Сремски Карловци", бр. 05/2008). Укупна
површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 15,72
hа.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису планирани будући развојни
пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, узимајући у
обзир податке наведене у овом решењу, утврдило је да план не представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. и став 2., а у вези са
чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС" број 135/04 и 88/10), те да не постоји могућност значајних утицаја
предметног плана на животну средину, ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и
животињски свет на подручју обухвата плана.
6. Ово решење је саставни део Одлуке о изради План детаљне регулације
комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским Карловцима и биће објављено
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у „Службеном листу општине Сремски Карловци" истовремено са Одлуком о изради
План детаљне регулације комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским
Карловцима.

Република Србија
Аутомомна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Број: 35-65/2017-V
Дана: 14.12.2017. године
Сремски Карловци

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Мирјана Смиљанић,c.p.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
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), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) 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, по
прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 27.фебруара 2018.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ЦЕНТРА СРЕМСКИХ
КАРЛОВАЦА
(комплекс верског објекта - кат. парцела бр. 7924 KO Сремски Карловци)

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације Старог центра
Сремских Карловаца (комплекс верског објекта - кат. парцела бр. 7924 KO Сремски
Карловци) („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 5/08, у даљем тексту:
Измене и допуне Плана).

Члан 2.
Овом одлуком утврђује се граница обухвата Измена и допуна Плана, а коначна граница
обухвата Измена и допуна Плана ће се дефинисати Нацртом Измена и допуна Плана.
Границу обухвата Измена и допуна Плана чине границе катастарске парцеле бр. 7924
КО Сремски Карловци.
Предметна локација Измена и допуна Плана се налази у катастарскoj општини
Сремски Карловци.
Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана
износи око 0,42 hа.
Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дати су планским
документом вишег реда – Планом генералне регулације Сремских Карловаца
(„Службени лист општине Сремски Карловци“, број 4/16), као и Одлуком о
утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културно-
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историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног културног добра
од изузетног значаја („Службени гласник РС“, број 12/16).
За израду Измена и допуна Плана потребне су подлоге: катастарско-топографски план
у размери 1:1000.

Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измена и
допуна Плана засниваће се на принципима рационалне организације и уређења
простора, у складу са природним и створеним вредностима (условима).

Члан 5.
Визија израде Измена и допуна Плана је коришћење, уређење и заштита простора у
обухвату Измена и допуна Плана који ће се заснивати на рационалној организацији и
уређењу простора, усклађивању планираних садржаја на основу иницијативе
корисника простора са могућностима и ограничењима у простору.
Циљеви израде Измена и допуна Плана су утврђивање планских решења за изградњу
објеката у оквиру манастирског комплекса Ваведења Пресвете Богородице, који су
неопходни за функционисање комплекса, као и одрживо коришћење грађевинског
земљишта, културних и природних ресурса уз заштиту и унапређење животне средине у
обухвату Измена и допуна Плана.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја
обухвата Измена и допуна Плана подразумева усклађивање потреба корисника са
законском регулативом и условима надлежних органа, организација и јавних
предузећа.
Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана
чиниће садржаји и површине намењени верском комплексу – манастиру Ваведења
Пресвете Богородице.

Члан 7.
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 2 (два) месеца, од дана
достављања Обрађивачу Извештаја о обављеном раном јавном увиду, прибављања
геодетских подлога и услова од надлежних органа и институција.
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Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана обезбеђује Српска православна црква –
Епархија сремска.
Оквирна процена финансијских средстава за израду Измена и допуна Плана износе
230.000,00 динара.

Члан 9.
Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III.

Члан 10.
После доношења ове Одлуке, носилац израде Измена и допуна Плана, општина
Сремски Карловци - Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство,
организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Измена и
допуна Плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима
планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида.
Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и
на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања.

Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана
подлежу стручној контроли и излажу се на јавни увид.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и
локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о
времену и месту излагања Измена и допуна Плана на јавни увид, о начину на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допуне
Плана, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Плана детаљне регулације старог центра Сремских Карловаца
(комплекс верског објекта - кат. парцела бр. 7924 KO Сремски Карловци) на животну
средину, које је
донело Одељење за просторно планирање, урбанизам и
грађевинарство, Општинскe управе општине Сремски Карловци, под редним бројем
35-69/2017-V, од дана 25.12.2017. године.
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Члан 13.
Измене и допуне Плана сачиниће се у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест)
примерака у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаних Измена и
допуна Плана у аналогном облику и по један примерак Измена и допуна плана у
дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач и Инвеститор, а преостали
примерци ће се чувати у органима Општине.

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
Скупштина општине Сремски Карловци
БРОЈ: 35-9 /2018-I/1
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

27.фебруара 2018.године
Сремски Карловци

Александр Цвјетковић,c.p.
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС" број 135/04 и 88/10) у вези члана 46. 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 и 145/2014) и
члана 13. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци („Службени лист
општине Сремски Карловци", бр. 40/2016), Општинска управа општине Сремски
Карловци, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ
ЦЕНТРА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

1. Не приступа се изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину
за Измену и допуну План детаљне регулације старог центра Сремских Карловаца (у
даљем тексту: план детаљне регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се Јавном предузећу за просторно
и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад,
Железничка број 6/III ( у дањем тексту: Обрађивач плана). Обрађивач плана се
обавезује да изради нацрт плана у року од два месеца, од дана достављања Обрађивачу
Извештаја о изршеном раном јавном увиду и достављања Обрађивачу услова од
надлежних органа и организација за потребе израде Плана. Средства за израду Плана
обезбеђује општина Сремски Карловци.
3. Граница обухвата Измена и допуна Плана детаљне регулације чине границе
катастарске парцеле бр. 7924 К.О. Сремски Карловци. Укупна површина подручја
обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана износи око 0,42 hа.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису планирани будући развојни
пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, узимајући у
обзир податке наведене у овом решењу, утврдило је да план не представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. и став 2., а у вези са
чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС" број 135/04 и 88/10), те да не постоји могућност значајних утицаја
предметног плана на животну средину, ваздух, воду, земљиште, климу, биљни и
животињски свет на подручју обухвата плана.
6. Ово решење је саставни део Одлуке о изради Измена и допуна План детаљне
регулације старог центра Сремских Карловаца и биће објављено у „Службеном листу
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општине Сремски Карловци" истовремено са Одлуком о изради Измена и допуна
Плана детаљне регулације старог центра Сремских Карловаца.

Република Србија
Аутомомна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Број: 35-69/2017-V
Дана: 25.12.2017. године
Сремски Карловци

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Мирјана Смиљанић,c.p.
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На основу члана 46. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/2007,83/2014 и
101/2016-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Сремски Карловци
(„Службени лист Општине Сремски Карловци, бр.12/2008 и 17/2012), Скупштина
Општине Сремски Карловци на својој 17. седници одржаној 27.фебруара 2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ СТАБЛА БЕЛЕ ТОПОЛЕ
I
Престаје-брише се заштита стабла „Беле тополе крај Стражиловачког потока“ (Topulus
alba pendula) које се налази крај Стражиловачког потока као споменика природе III
категорије, јер је изгубило природне вредности због којих је било заштићено.
II
Одлуку о престанку заштите стабла беле тополе доставити Покрајинском заводу за
заштиту природе Нови Сад ради брисања из регистра заштићених природних добара.
III
Доношењем ове Одлуке, престаје да важи Одлука о стављању под заштиту споменика
природе „Бела топола крај Стражиловачког потока“ у Сремским Карловцима коју је
донела Скупштина општине Сремски Карловци на XXIII седници одржаној
27.12.1995.г. („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 6/1995).
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Сремски Карловци“.
V
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 321-1/2018-I/1
Дана: 27.фебруара 2018.године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Александар Цвјетковић,с.р.
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На основу члана 46. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.129/2007,83/2014 и
101/2016-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута Општине Сремски Карловци
(„Службени лист Општине Сремски Карловци, бр.12/2008 и 17/2012), Скупштина
Општине Сремски Карловци на својој 17. седници одржаној 27.фебруара 2018.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ СТАБЛА ШИМШИРА
I
Престаје-брише се заштита стабла шимшира (Buxus sempervirens L.) које се
налази у дворишту куће у Сремским Карловцима у улици Карловачког мира број
18 (ранији назив улице Иве Лоле Рибара) на кат.парцели број 1379. као споменика
природе III категорије, јер је изгубило природне вредности због којих је било
заштићено.
II
Одлуку о престанку заштите стабла шимшира доставити Покрајинском заводу за
заштиту природе Нови Сад ради брисања из регистра заштићених природних
добара.
III
Доношењем ове Одлуке, престаје да важи Одлука о стављању под заштиту
споменика природе „Шимшир“ у Сремским Карловцима коју је донела
Скупштина општине Сремски Карловци на XXIII седници одржаној 27.12.1995.г.
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 6/1995).
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Сремски Карловци“
V
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 321-2/2018-I/1
Дана:27.фебруара 2018.годин
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Александар Цвјетковић с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Сремски Карловци (''Сл.
лист општине Сремски Карловци'' број 12/08 и 17/12 ) и члана 34. став 2. алинеја 1.
Статута Туристичке организације општине Сремски Карловци (''Службени лист
општине Сремски Карловци'' број 4/2017) Скупштина општине Сремски Карловци на
својој 17.седници од 27.фебруара 2018.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I
ДЕЈАН МАНОЈЛОВИЋ, разрешава се дужности директора Туристичке
организације општине Сремски Карловци, са даном 8.фебруаром 2018.године, на
лични захтев.

II
Решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''.

Образложење

Правни основ за доношења решења о разрешења директора Туристичке
организације општине Сремски Карловци садржан је у члану 40. став 1. тачка 10.
Статута општине Сремски Карловци и члану 34 .Статута Туристичке организације
општине Сремски Карловци.
Чланом 40 став 1. тачка 10. Статута утврђено је да Решење о разрешењу
директора организације чији је оснивач општина доноси Скупштина општине.
Чланом 34. Статута Туристичке организације прописано је, да дужност
директора престаје истеком мандата и разрешењем, а да ће Скупштина општине
разрешити директора пре истека мандата и на лични захтев.
Управни одбор Туристичке организације Општине Сремски Карловци је дана
8.фебруара 2018.године доставио допис Скупштини општине Сремски Карловци, да је
Дејан Манојловић 7.фебруара 2018.године поднео неопозиву оставку из личних
разлога.
Решењем Скупштине општине Сремски Карловци број 02043/2017-I/1 од
26.октобра 2017.године именован је Дејан Манојловић за директора Туристичке
организације општине Сремски Карловци.
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Дана 8. фебруара 2018.године директор Туристичке организације Дејан
Манојловић поднео је неопозиву оставку.
Имајући у виду напред наведено донето је решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 020-3/2018-I/1
27. фебруара 2018.године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ
Александар Цвјетковић,с.р.
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На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.88/17), члана 40. став 1. тачка 32. Статута Општине
Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“ број 12/08 и
17/2012) и члана 136. став 1. и члана 137. став 1. Закона о општем управном
поступку ( „Службени гласник РС“ бр.18/2016) , скупштина општине Сремски
Карловци, на својој 17. седници одржаној 27.фебруара 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
„КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ“ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
I
Разрешава се Славица Стојановић, проф.књижевности, дужности члана
Школског одбора „Карловачке гимназије“ у Сремским Карловцима, са даном
доношења овог решења:

II
Именују се Јасна Дикић, дипл.економиста за члана Школског одбора
„Карловачке гимназије“ у Сремским Карловцима, са наредним даном од дана
доношења овог решења.
Мандат именоване трајаће до истека мандата Школског одбора „Карловачке
гимназије“ у Сремским Карловцима.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.

Образложење
Славица Стојановић, проф.књижевности, члан Школског одбора „Карловачке
гимназије“из Сремских Карловаца, представник родитеља, је школском одбору
поднела оставку на место члана Школског одбора и члана Савета родитеља .
Савет родитеља је на седници одржаној 24.01.2018. године, сходно члану 116.
став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“
бр.88/2017),
спровео законом предвиђени поступак и предложио да се
уместо Славице Стојановић, за члана Школског одбора „Карловачке гимназије“ у
Сремским Карловцима именује Јасна Дикић, дипл.економиста.
Према члану 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (
„Службени гласник РС“ бр.88/2017), скупштина јединице локалне самоуправе
разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или
орган управљања установе, на лични захтев члана .
Према члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017) чланове органа управљања из реда родитеља
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предлаже савет родитеља, тајним изјашњавањем, а ставом 13. истог члана, скупштина
јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања.
С обзиром да су се стекли услови за разрешење, односно за именовање члана
Школског одбора „Карловачке гимназије“ у Сремским Карловцима, у складу са чланом
116. став 6. и 13.и чланом 117. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“ бр.88/2017), донето је Решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није
допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор код Упрваног суда у
Београду у року од 30 дана од дана достављања Решења. Тужба се предаје у два
примерка, са доказом о уплати судске таксе у износу од 390,00 динара.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 610-2 /2018-I/1
Дана: 27.фебруара 2018. године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Александар Цвјетковић,c.p.
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На основу члана 61. став 1. тачка 8. и 12. Статута Општине Сремски Карловци
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/08 и 17/12), председник
Општине доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I
Именује се Сандра Фрљановић, мастер правник, за члана радне групе за
израду ЛАП-а за родну равноправност Општине Сремски Карловци, образоване
решењем број 020-4/2018-I/2 од 09. фебруара 2018. године.

II
Задаци радне групе су:
1. Анализирање прописа и референтних докумената у вези са областима
везаним за родну равноправност и равноправност полова
2. Израда плана и програма рада радне групе
3. Дефинисање циљева, приоритета и мера за спровођење Европске
повеље о једнакости мушкараца и жена у локалном животу
4. Спровођење
консултативног
процеса
које
ће
омогућити
демократичност, партиципативност и транспаренстост у поступку
израде ЛАП-а за родну равноправност Општине Сремски Карловци
III
Начин рада и одлучивања радна група уређује својим Пословником.
ІV
Обавезује су сва одељења и органи Општине Сремски Карловци, Јавна
предузећа, установе и остале организације чији је оснивач Општина Сремски Карловци
да на захтев радне групе за израду ЛАП-а за родну равноправност Општине Сремски
Карловци, пруже стручну помоћ, податке и документацију.

V
Радна група је у обавези да након израде нацрта ЛАП-а за родну равноправност
Општине Сремски Карловци организује јавну расправу у току које ће овај нацрт бити
представљен јавности.
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VІ
Председнику радне групе припада месечна накнада у износу од 10.000,00
динара.
VII
Стручне и административно-техничке послове за потребе радне групе обављаће
одељење за заједничке послове и општу управу Општине Сремски Карловци.
VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном листу
Општине Сремски Карловци.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-4/2018-I/2-1
Дана: 19. фебруара 2018. године
Сремски Карловци

22

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ненад Миленковић с.р.
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