СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 31/2018

29. октобар 2018. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

У складу са одредбама члана 29. и члана 31. Закона о јавној својини ("Службени
гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и
113/2017), члана 92. члана 99. и члана 100. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14 и 65/17-Одлука
УС), члана 1. члана 5. и члана 7. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој
од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и условима, начину и
поступку размене непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017),
на основу члана 40. став 1. тачка 17. и 32. Статута Општине Сремски Карловци
(„Службени лист Општине Сремски Карловци", број 12/08,11/12 и 17/12), ("Сл.
гласник РС", бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017), и у складу са чл.16. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени лист Општине Сремски Карловци", број 3/16),
Скупштина Општине Сремски Карловци, на 23. седници одржаној дана
29.октобра 2018.године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Овом одлуком се усваја Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Програм).

Члан 2.
I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Неизграђено грађевинско земљиште, за које је донет плански документ на основу
кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се отуђити
или путем јавног надметања, прикупљањем писаних понуда јавним огласом или,
изузетно, путем непосредне погодбе у случајевима предвиђеним законом и овим
програмом.
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Неизграђено грађевинско земљиште које није комунално опремљено може се
отуђити под условом да учесник у поступку јавног надметања, односно прикупљања
понуда јавним огласом, као и учесник у поступку непосредне погодбе прихвати да
сопственим средствима финансира изградњу комуналне структуре.
Скупштина општине може да, у складу са законом, са учесником из претходног
става закључи уговор о заједничком припремању грађевинског земљишта.

II ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ
Члан 3.
На територији општине Сремски Карловци, локације на којима је могућа изградња
пословних објеката у складу са Планом генералне регулације („Службени лист
општине Сремски Карловци бр.4/2016) су:

1. Пословање
- К.п. бр.7928/1 КО Сремски Карловци;
- део К.п. бр. 189/25 КО Сремски Карловци;
- К.п. бр. 189/22 КО Сремски Карловци;
- Кп. бр.191/12 КО Сремски Карловци;
- К.п. бр. 191/13 КО Сремски Карловци;
- К.п.бр.191/14 КО Сремски Карловци;
- К.п.бр. 191/15 КО Сремски Карловци;
- К.П. бр. 7943 КО Сремски Карловци.
2. Садржаји општег центра – обавезна разрада урбанистичким пројектом
- К.п. бр.191/32 КО Сремски Карловци;
- К.п. бр.191/33 КО Сремски Карловци;
- Део к.п. бр. 191/34 КО Сремски Карловци;
- К.п. бр.189/2 КО Сремски Карловци;
- К.п. бр.189/4 КО Сремски Карловци;
- К.п. бр.190/15 КО Сремски Карловци;
- К.П. бр.190/17 КО Сремски Карловци.
Наведене парцеле у јавној својини општине могу бити предмет отуђења на начин
прописан законом , подзаконским актима и одлукама општине.
Члан 4.
III НАЧИН ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Општине отуђује се путем
јавног надметања или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима
полазећи од тржишне вредности непокретности, коју процењује порески, односно
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други надлежни орган, лицу које понуди највећи износ накнаде за отуђење, а у складу
са законом и подзаконским актима.
Изузетно, неизграђено грађевинско земљиште може се отуђити непосредном
погодбом по цени која је испод тржишне цене или без накнаде, ако се ради о
реализацији инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој, о
чему одлуку доноси Скупштина Општине.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Сремски Карловци''.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Програм отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини општине Сремски Карловци за 2018.(''Службени лист
општине Сремски Карловци'' број 20/18).

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:464-9/2018-I/1
Дана: 29.октобар 2018.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИЦА
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Општине Сремски Карловци („Службени
лист Општине Сремски Карловци", број 12/08 и 17/12), а у складу са одредбама члана
31. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), одредбама члана 92., члана 99. став 10. и
члана 100. став 1. тачка 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС",
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука
УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14 и 65/17-Одлука УС), члана 5., члана 7., члана 9. и
члана 12. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште
у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и условима, начину и поступку размене
непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017), у складу са чланом
14. став 2., чланом 16. став 5. и 6. и чланом 29. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист Општине Сремски Карловци", број 3/16) и у складу са Програмом
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Сремски Карловци за 2018.
годину, Скупштина Општине Сремски Карловци, на 23. седници одржаној дана
29.октобра. 10.2018.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1.
ПРИХВАТА СЕ ИНИЦИЈАТИВА предузетника СТОЈАНА РУЖИЋА који
послује под називом „EUROFLEX“ СЗР СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Сремски
Карловци, Ул. Змај Јовина бр.22, матични број предузетничке радње________,
ПИБ 101423209, за покретање поступка отуђења катастарске парцел енеизграђеног
грађевинског земљишта број 7943,која се налази у јавној својини Општине
Сремски Карловци, путем непосредне погодбе по цени мањој од тржишне цене, а у
циљу реализације инвестиционог пројектакојим се унапређује локални економски
развој– Изградња производне хале ради проширења производних капацитета
СЗР„EUROFLEX“.
2.
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за отуђењекатастарске парцеленеизграђеног
грађевинског земљишта број 7943, КО Сремски Карловци,које је намењено за
изградњу пословних објеката у складу са важећим планским документом на основу
кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола, путем непосредне
погодбеса СТОЈАНОМ РУЖИЋЕМ ПР „EUROFLEX“ СЗР СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ по ценимањој од тржишне цене, ау циљу реализације инвестиционог
пројекта којим се унапређује локални економски развој, наведеног под тачком 1.
ове одлуке.
3.
ЗАДУЖУЈЕ СЕУправа Општине да сачини предлог елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта и да га достави на разматрање и
утврђивање председнику Општине и општинском већу, као и да предузме све
друге активности неопходне за успешно спровођење поступка отуђења
грађевинског земљишта.
Рок за извршење ове обавезеје 45 дана од дана доношења Одлуке.
4.
ЗАДУЖУЈЕ СЕ Веће Општине да утврђен предлог елабората о
оправданости достави Скупштини на разматрање и усвајање у року од 15 дана од
дана доношења одлуке о утврђивањупредлога, а ради достављања Влади у циљу
добијања претходне сагласности за отуђење земљишта.
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5.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине да по добијању претходне
сагласности Владеспроведе поступак непосредне погодбе са предузетником
Стојаном Ружићем, а затим, после добијања позитивног мишљења Већао акту
којим председник одлучује о отуђењу земљишта, донесе решење о отуђењу и
закључи уговор о располагању грађевинским земљиштем.
6.
Трошкове извођења припремних радова за изградњу пословног објекта и
трошкове извођења радова на уређењу комуналне инфраструктуре, као и све друге
трошкове у вези са изградњом земљишта и пословног објекта сносиинвеститор,
предузетник Стојан Ружић.
Председник општине може, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту,а по
претходној сагласности Већа, да закључи уговор са инвеститором о заједничком
припремању, односно опремању дела грађевинског земљишта, уколико постоје
околности које оправдавају доношење такве одлуке.
7. Сви органи Општине који учествују у реализацији ове одлуке размотриће да ли
постоје реалне могућности дасе
путем одговарајућих подстицаја и олакшица, а у складу са законом, подзаконским
актима и актима Општине,
побољша пословни амбијент за деловање привредних субјеката на њеној
територији и тиме допринесе и реализацији
предметног инвестиционог пројектау циљу унапређења локалног економског
развоја.
Ова одлука почиње да важи одмах по ступању на снагу Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини Општине Сремски Карловци, која је
усвојена 29.октобра 2018.године на 23 седници Скупштине Општине.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Скупштина Општине
Број: 46-4/2018-I/1
Дана: 29.октобар 2018. године
Сремски Карловци

Председник Скупштине
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 6., 7. и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013,
125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 96/2017) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута
Општине Сремски Карловци (''Службени лист Општине Сремски Карловци'', број
12/2008, 17/2012 и 25/2018), Скупштина Општине Сремски Карловци на својој 23.
седници одржаној 29. октобра 2018.године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
1. У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист Општине Сремски
Карловци“, бр. 34/2017),у Таксеној тарифи, у Тарифној броју 4 тачка Е) мења се и
гласи:
- за постављање расхладих уређаја у летњем периоду (од 01.априла
до 01.новембра), такса се утврђује по расхладној комори у оквиру постављеног
расхладног уређаја, у дневном износу и то:
I зона

60,00 динара

II зона

40,00 динара

и плаћа се у пуном износу најкасније до 01.марта сваке календарске године.
-

за постављање расхладних уређаја у зимском периоду (од 01.новембра до
01.априла), такса се утврђује по расхладној комори у оквиру постављеног
расхладног уређаја, у дневном износу и то:
I зона

30,00 динара

II зона

20,00 динара

и плаћа се у пуном износу најкасније до 01.октобра сваке календарске године.
У истом Тарифном броју иза тачке Љ) додаје се тачка М) која гласи:
- за излагање и продају робе у објектима у власништву Oпштине (покретни
штандови, павиљони, кућице и др.) који се налазе у пешачкој зони у центру
Сремских Карловаца, такса се утврђује у дневном износу и то:
- у летњем периоду (од 01. априла до 01. новембра) од 360,00 динара, и
- у зимском периоду (од 01. новембра до 01. априла) од 180,00 динара
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2. У истом Тарифном броју тачка 8. мења се и гласи:
За коришћење јавних површина у Сремским Карловцима за време одржавања
манифестација типа „Карловачка берба грожђа“ и сл. такса-накнада за коришћење
утрврђује се у дневном износу:
- за тезге за производе домаће радиности и друге производе (прехрамбене и
непрехрамбене производе) у износу од 1.100,00 динара/m2,
- за забавне паркове и остале игре у износу од 400,00 динара/m2,
- за угоститељске услуге (тезге, шатре, приколице) у следећим износима:
- до 10 m2

2.100,00 динара,

- од 11 до 50 m2 1.700,00 динара,
- од 51 до 100 m2 1.400,00 динара, и
- преко 100 m2 1.100,00 динара.
НАПОМЕНА: Висина таксе или накнаде се увећава за раст ценма на мало у текућој
години према подацима завода за статистику.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Сремски Карловци“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 434- 5 /2018-I/1
Дана: 29. октобар 2018.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 40. став1. тачка 7. Статута Општине Сремски Карловци (''Сл.лист
општине Сремски Карловци'' број: 12/08, 17/12 и 25/18 ) и члана 33.Закона о културним
добрима (''Сл.гласник РС'' број: 71/94, 52/11 – др.закони и 99/11-др.закон) Скупштина
општине Сремски Карловци на 23. седници од 29.октобра 2018.године, доноси
П Р О Г Р А М
СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКАТА У САСТАВУ
ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ ''ГРАДСКО ЈЕЗГРО
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА'' У ПЕРИОДУ 2018. – 2021.ГОДИНЕ
I
Овим Програмом утврђују се објекти у саставу просторно културно-историјске
целине ''Градско језго Сремских Карловаца'' над којима ће се, у складу са овим
Програмом, спроводити мере техничке заштите.
''Градско језгро Сремских Карловаца'' је утврђено као непокретно културно добро од
изузетног значаја Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите
просторно културно-историјске целине ''Градско језгро Сремских Карловаца,
непокретног културног добра од изузетног значаја (''Сл.гласник РС'' број: 12/2016).
II
Средства за реализацју овог Програма обезбеђују се у Буџетском фонду за обнову
културно-историјског наслеђа и подстицања развоја Сремских Карловаца.
Средства за финансирање и суфинансирање обнове културно-историјског наслеђа
за 2018.годину обезбеђена су у укупном износу од 50.000.000,00 динара , од чега
4.500.000,00 динара за обнову фасада .
III
Мере техничке заштите спроводиће се на следећим објектима:
1. Трг Бранка Радичевића
број 3
Стамбено-пословни објекат,приватна
својина
2. Трг Бранка Радичевића
број 11
Породична стамбена зграда,приватна
својина
3. Трг Бранка Радичевића
број 15 Стамбено-пословни објекат, својина РС
4. Улица патријарха Рајачића број: 2 Пословно-стамбени објекат,приватна
5. Улица патријарха Рајачића број 3
Породична стамбена зграда,приватна
својина
6. Улица патријарха Рајачића број: 5 Стамбени објекат, приватна својина
7. Улица патријарха Рајачића број: 7
Стамбено –пословна зграда,приватна
својина
8. Улица патријарха Рајачића број: 8
Породична стамбена зграда,приватна
својина
9. Улица патријарха Рајачића број: 9
Породична стамбена зграда,приватна
својина
10. Улица патријарха Рајачића број:10
Породична стамбена зграда,приватна
својина
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11. Улица патријарха Рајачића број:11
Породична стамбена зграда,приватна
својина
12. Улица патријарха Рајачића број:12 Кућа, приватна својина
13. Улица патријарха Рајачића број:17 Стамбено-пословни објекат
14. Улица митрополита Стратимировића
број: 3
Пословно-стамбена
зграда,приватна својина
15. Улица митрополита Стратимировића
број: 9
Стамбено–пословна
зграда,приватна својина
16. Улица митрополита Стратимировића број:18 Пословно-стамбени објекат,
приватна својина
17. Улица митрополита Стратимировића
број: 19-21 Стамбена зграда за
колективно
становање, приватна својина
18. Улица митрополита Стратимировића број: 22 Породична стамбена зграда,
приватна својина
19. Улица митрополита Стратимировића број: 26 Породична стамбена зграда,
приватна својина
IV
У циљу реализације овог Програма, Општина Сремски Каровци ће се обратити
Министарству културе и информисања РС са захтевом за одређивање Општине
Сремски Карловци, као стараоца за спровођење мера заштите културног добра сходно
члану 33.Закона о култуним добрима (''Сл.гласник РС'' број:71894, 52/11 – др.закон и
99/11-др.закон) за објекте из тачке III овог Програма.
V
Општина Сремски Карловци је у обавези да:
- прибави услове за предузимање мера техничке заштите од стране Републичког
завода за заштиту споменика културе, за објекте из тачке III овог Програма,
- изради прописану техничку документацију,
- спроведе поступке јавних набавки,
- прибави неопходна акта у складу са прописима о планирању и изградњи и
прописима о комуналном уређењу ,
- обезбеди вршење стручног надзора и
- обави и друге активности неопходне за реализацију овог Програма.
VI
Овај Програм ће се објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 35-71/2018-I/1
Дана: 29.октобра 2018.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о
ванредним ситуацијама(„Службени гласник РС“ бр: 111/09, 92/02011 и 93/2012) и
члана 40. став 1. тачка 20. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист
Општине Сремски Карловци“ број: 12/2008, 17/2012 и 25 /2018), Скупштина општине
Сремски Карловци , на 23.седници одржаној 29.октобра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Члан 1.
У члану 1. став 2. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне
ситуације на територији Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине
Сремски Карловци“ бр. 40/2016 и 16/2018), „Општински штаб чине“ после алинеје 1.
додаје се нова алинеја 2. која гласи: „Заменик команданта Општинског штаба: Богдан
Савић-члан Општинског већа.“
Досадашња алинеја 2. постаје алинеја 3.
Члан 2.
У члану 1. став 3. „Чланови Општинског штаба“,
Алинеја 3. мења се и гласи: “ Сњежана Марјановић- привреда, трговина и
услуге и финансије“ ;
Алинеја 5. мења се и гласи: „ Небојша Мркић- комунални послови, урбанизам и
енергетика“;
Алинеја 11. мења се и гласи: „Лазар Павловић- в.д. директора ЈКП „Белило“; и
Алинеја 12. мења се и гласи: „Ненад Војводић- ОКУД „Бранково коло“.
Члан 3.
Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Општинског штаба за
ванреден ситуације на територији Општине Сремски Карловци, 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: : 020- 20/2018-I/1
Дана: 29. октобра 2018.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Радмила Букарица,c.p.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 8- 2/2018-I/1
29.октобра 2018.године
Сремски Карловци

На основу члана 35. став 1. тачка 3а. Закона о ванредним ситуацијама («Сл.
гласник РС», бр. 111/2009, 92/11 и 93/12) и члана 40. став 1. тачка 32. Статута општине
Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 12/08 , 17/2012
и 25/2018) Скупштина општине Сремски Карловци је на својој 23. седници од
29.октобра 2018.године разматрала Извештај о раду Општинског штаба за ванредне
ситуације Сремски Карловци за 2017.годину и по истом донела следећи

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације
Сремски Карловци за 2017. годину

I
Усваја се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Сремски
Карловци за 2017.годину.
II
Овај закључак ће се објавити у ''Службеном листу Општине Сремски
Карловци''.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радмила Букарица,c.p.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 8-2/24/2018-VII
Дана: 16.10.2018. године
Сремски Карловци

ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ
I. План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2018. годину, обухвата:
− Задатке Општинског штаба за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб) и
утврђене непосредне изворне надлежности Штаба, које су прописане Законом
о ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 111/09 ,
92/11 и 93/12 ), Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
("Службени гласник Републике Србије", број 98/10), Одлуком о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији општине Сремски Карловци
(„Службени лист општине Сремски Карловци“, број 12/11).
− Задатке, који су Законом прописани или наложени од стране виших органа, а из
надлежности су јединице локалне самоуправе, где Штаб учествује као
координатор, предлагач и иницијатор.
− Задатке, који нису реализовани на основу Плана рада Општинског штаба за
ванредне ситуације за 2017. годину.
План рада обухвата период јануар-децембар 2018. године и заснива се на
постојећим законским прописима.
II. Тежишни задаци Општинског штаба за ванредне ситуације у 2018. години
1. Задаци који се односе на:
-

Израда Процене угрожености од елементарних непогода и других
несрећа на територији општине Сремски Карловци;
Израду планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, за
територију општине Сремски Карловци;
Израду Плана заштите од пожара за Општину Сремски Карловци;
Израду Плана заштите од удеса са аспекта терористичких активности за
Општину Сремски Карловци;
Израда Плана заштите од поплава од вода II реда;
Активности, које се односе на координацију субјеката заштите и
спасавања на територији општине Сремски Карловци.
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-

-

Континуирано информисање становништва и свих субјеката заштите и
спасавања у вези предузимања мера и реализацији задатака цивилне
заштите.
Друге задатке, које наложи: Министарство унутрашњих послова - Сектор
за ванредне ситуације, Републички штаб за ванредне ситуације и
Окружни штаб за ванредне ситуације.

III. Оперативни део годишњег плана
Р.Б.
1

Садржај рада активност
2

Разматрање и достављање
Скупштини општине Сремски
Карловци на усвајање нацрта
1.
Извештаја о раду Општинског
штаба за ванредне ситуације за
2017. годину.

Носилац активности
Сарађује
3
4
Надлежна организациона
јединица Општинског органа
управе задужена за обављање
послова заштите и спасавања,
у складу са чл. 7. Одлуке о
Управа за
организацији и
ванредне
функционисању цивилне
ситуације у
заштите на територији
Новом Саду
општине Сремски Карловци
(„Службени лист општине
Сремски Карловци“ број
12/11) -Одељење за друштвене
делатности

Рок
5

IVквартал
2018.

Разматрање и достављање
Скупштини општине Сремски
Карловци на усвајање нацрта
2.
Плана рада Општинског штаба
за ванредне ситуације за 2018.
годину

Надлежна организациона
јединица Општинског органа
управе задужена за обављање
послова заштите и спасавања

Управа за
ванредне
ситуације у
Новом Саду

IV квартал
2018.

Провера саставу стручно –
оперативних тимова за
3. извршавање специфичних
задатака заштите и спасавања,
повереника и јединица ЦЗ

Надлежна организациона
јединица Општинског
органа управе задужена за
обављање послова заштите
и спасавања

Субјекти који
спроводе мере
заштите и
спасавања

IV квартал
2018.

Разматрање Извештаја о
предузетим мерама заштите од
пожара и организацији
4.
превентивних мера заштите од
пожара на територији општине
Сремски Карловци

Надлежна
организациона
јединица
Управа за ванредне ситуације Општинског органа IV квартал
управе задужена за 2018.
у Новом Саду
обављање послова
заштите и
спасавања

Разматрање и давање мишљења
на предлог Процене
угрожености од елементарних
5.
непогода и других несрећа на
територији општине Сремски
Карловци

Надлежна организациона
јединица Општинског органа
управе задужена за обављање
послова заштите и спасавања
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органи управе из
своје
надлежности

у складу са
задатим
роковима
надлежниих
органа
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Разматрање и давање мишљења
на документе Плана заштите и
6. спасавања у ванредним
ситуацијама на територији
општине Сремски Карловци

Надлежна организациона
јединица Општинског органа
управе задужена за обављање
послова заштите и спасавања

Разматрање и давање мишљења
на документе Плана заштите од
7.
удеса са аспекта терористичких
активности

Општински
Надлежна организациона
органи управе из
јединица Општинског органа
своје
управе задужена за обављање
надлежности
послова заштите и спасавања

Општински
органи управе из
своје
надлежности

Општински
Надлежна организациона
Разматрање и давање мишљења
органи управе из
јединица Општинског органа
8. на документе Плана заштите од
своје
управе задужена за обављање
поплава од вода II реда
надлежности
послова заштите и спасавања
Општински
Разматрање и давање мишљења
Овлашћено привредно
органи управе из
на документе Плана заштите од
9.
друштво изабрано кроз процес своје
пожара за Општину Сремски
јавних набавки
надлежности
Карловци

у складу са
задатим
роковима
надлежниих
органа
у складу са
задатим
роковима
надлежниих
органа
у складу са
задатим
роковима
надлежниих
органа
у складу са
задатим
роковима
надлежниих
органа

IV. Поред наведених задатака, Штаб ће у 2018. години, извршавати и друге задатке који нису
саставни део овог плана, а произилазе из налога Републичког штаба за ванредне ситуације и
других надлежних органа. Предузимаће адекватне мере из своје надлежности у циљу
правовременог реаговања на опасности, које могу угружавати становништво, материјална
добра и животну средину на територији општине Сремски Карловци.
V. Годишњи план рада Штаба за 2018. годину, након усвајања од стране Скупштине општине
Сремски Карловци, објавиће се у Службеном листу општине Сремски Карловци.

VI. У складу са чланом 34. став 1. тачка 9а и тачка 9б и чланом 35. став 1.тачка 3а
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и
93/2012), Штаб је израдио годишњи План рада за 2018. годину и исти подноси
Скупштини општине Сремски Карловци на усвајање.

ПРОСЛЕДИТИ:
Скупштини општине
Кабинету председника општине
Начелнику Општинске управе
Председнику Скупштине општине
Општинском већу

КОМАНДАНТ
Ненад Миленковић,c.p.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 8- 3/2018-I/1
29.октобра 2018.године
Сремски Карловци

На основу члана 35. став 1. тачка 3а. Закона о ванредним ситуацијама («Сл.
гласник РС», бр. 111/2009, 92/11 и 93/12) и члана 40. став 1. тачка 32. Статута општине
Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 12/08 , 17/2012
и 25/18) Скупштина општине Сремски Карловци је на својој 23. седници од 29.октобра
2018.године,
разматрала Предлог плана рада Општинског штаба за ванредне
ситуације Сремски Карловци за 2018.годину и по истом донела следећи

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Сремски
Карловци за 2018. годину
I
Усваја се План рада Општинског штаба за ванредне ситуације Сремски
Карловци за 2018.годину
II

Овај закључак ће се објавити у ''Службеном листу Општине Сремски
Карловци''.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 88/17), члана 40 став 1. тачка 32. Статута Општине
Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“ број 12/08, 17/2012
и 25/2018) и члана 136. став 1. и члана 137. став 1. Закона о општем управном
поступку ( „Службени гласник РС“ бр.18/2016) , Скуштина општине Сремски
Карловци, на својој 23. седници одржаној дана 29.октобра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
КАРЛОВАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
I
Разрешава се Јелена Злојутро, дипломирани правник, дужности члана
Школског одбора „Карловачке гимназије“ у Сремским Карловцима, са даном
доношења овог решења.
II
Именује се Александар Благојевић, за члана Школског одбора „Карловачке
гимназије“ у Сремским Карловцима, са наредним даном од дана доношења овог
решења.
Мандат именованог трајаће до истека мандата Школског одбора „Карловачке
гимназије“ у Сремским Карловцима.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.
Образложење
Јелени Злојутро, члану Школског одбора „Карловачке гимназије“ у Сремским
Карловцима, представнику родитеља, дете је завршило школовање у овој школи, те је
престао основ по којем је именована за члана Школског одбора.
Савет родитеља је на седници одржаној дана 14.09.2018. године, сходно члану
116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Служебни гласник
РС“ бр.88/17) спровео законом предвиђен поступак и предложио да се уместо Јелене
Злојутро, дипл.правник, за члана Школског одбора, из реда родитеља именује
Александар Благојевић.
Према члану 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и
васпитања, скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата,
чланове органа управљања ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за
разрешење члана органа управљања, односно због престанка основа по којем је
именован у орган управљања.
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Према члану 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања
чланове органа управљања из реда родитеља предлаже савет родитеља, а према ставу
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“ из Сремских Карловаца, у складу са чланом
116. став 6. и 13. и чланом 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања
и васпитања, 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: 610-6/2018-I/1
Датум: 29. октобар 2018.г.
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,c.p.
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