СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 32/2019

28. мај 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 54.став 2. Закона о добробити животиња („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 41/2009), Одлуке о одређивању комуналних делатности од
локалног интереса и поверавању обављања комуналних делатности од локалног
интереса на територији Општине Сремски Карловци („Службени лист општине
Сремски Карловци“, бр. 24/2017) и члана 27. став 1.Одлуке о условима за држање и
заштиту домаћих животиња на територији Општине Сремски Карловци („Службени
лист општине Сремски Карловци“, број 22/2019) и члана 67. став 1. тачка 21.Статута
општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, број
7/2019), Општинско веће Општине Сремски Карловци на 77. седници од 28. маја 2019.
године, доноси

Одлуку
o одређивању места-простора и начину извођења кућних љубимаца
на територији општине Сремски Карловци

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Одлуком о одређивању места-простора и начину извођења кућних љубимаца
на територији Општине Сремски Карловци (у даљем тексту:општина) одређују се
површине-места и начин извођења односно истрчавања паса на територији
општине и друга питања.
Члан 2.
Пси се изводе, ради истрчавања, на следеће обележене јавне површинепросторе на
територији општине:
1. Одбрамбени насип (тзв.„Долма“),
2. Јавна зелена површина којa се налази између државног пута II реда број
100 и Основне школе „23.Октобар“,
3. Јавна зелена површина која се налази између насеља Дока и Черат.
Под обележавањем простора из става 1. овог члана подразумева се
постављање табли којима се означава простор за истрачавање паса.
На просторима из става 1. овог члана могу се поставити клупе и посуде за
сакупљање отпада.
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Члан 3.
Обележавање простора, одржавање чистоће и хигијене на површинамапросторима из члана 2. ове одлуке, врши Јавно комунално предузеће „Белило“
Сремски Карловци.
Члан 4.
Држалац животиње, као и лице које изводи пса на јавну површину, дужан је да
пса изводи на поводнику.
Лица из става 1. овог члана сносе пуну одговорност за понашање пса на јавној
површини.
Опасне псе у смислу одредаба Правилника о начину држања паса који могу
представљати опасност за околину, на јавну површину могу изводити само
пунолетна лица, и то на поводнику и са заштитном корпом.
Приликом извођења пса власник, односно држалац дужан је да код себе има
потврде о извршеном обележавању-регистрацији пса и о вакцинацији пса, као и
ПВЦ кесе за фекалије које су настале приликом извођења пса.

Члан 5.
Пас се може пуштати са поводника да се слободно креће само у парку и на
другој јавној зеленој површини и то:
- у времену од 21.00 сата до 09.00 сати наредног дана, у периоду од 01.
априла до 01. новембра сваке календарске године, односно у времену од
20.00 сати до 10.00 сати наредног дана у периоду од 01. новембра до 01.
априла сваке календарске године.
У делу парка и друге јавне зелене површине поред школских и предшколских
објеката, забрањено је слободно пуштање паса са поводника, осим за време
распуста и нерадних дана, када је допуштено слободно кретање паса, у времену
одређеном у ставу 1. овог члана.
Забрањено је пуштати пса са поводника да се слободно креће у делу парка и
друге јавне зелене површине, у којем се налази уређено дечје игралиште, као и у
делу под цветним засадом.
Јавно комунално предузеће из члана 3. ове одлуке (у даљем тексту: предузеће)
дужно је да у парку и другој јавној зеленој површини постави видне ознаке, на
којима је назначено у ком временском периоду и у којим деловима је дозвољено а у
којима забрањено слободно кретање паса.
Члан 6.
Забрањено је, у парку и на јавним зеленим површинама из члана 2. ове одлуке:
- уводити женке у терању и болесне псе;
- коришћење ових површине од стране професионалних тренера паса за
обављање обуке паса;
- уношење стаклене амбалаже.
На јавним површинама, забране из става 1. овог члана морају бити видно
истакнуте, о чему се стара Предузеће.
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Члан 7.
Ако пас запрља простор из члана 2. ове одлуке, власник односно држалац
дужан је да, без одлагања, запрљану површину очисти, а по потреби опере и
дезинфикује, у складу са законом.
Члан 8.
Забрањено је уводити псе и мачке у:
1.објекте и просторије за здравствену заштиту грађана;
2.објекте и просторије у којима се обавља васпитно-образовна делатност и
обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце, ученика и студената;
3.објекте за промет лекова;
4.објекте за производњу, смештај и промет животних намирница односно
трговинске објекте;
5.верске објекте;
6.дечија и спoртска игралишта;
7.ПТТ објекте;
8.банке;
9.гробља;
10.јавне WС;
11.јавна купалишта;
12. на друга места за која постоји обавештење о забрани увођења паса.
Забрањено је уводити псе и мачке на јавне скупове.
Власници, односно корисници објеката у јавном коришћењу дужни су да на
видном месту истакну обавештење о слободном увођењу, односно забрани
увођења паса и мачака у објекат.
Члан 9.
Забрањено је изводити на јавне површине и ван простора у коме бораве,
егзотичне и дивље животиње које се држе као кућни љубимци, осим приликом
промене места боравка и одвођења код ветеринара, и то у одговарајућим
транспортерима, прилагођеним врсти и величини животиње.

II – НАДЗОР
Члан 10.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши комунални
инспектор (у даљем тексту:инспектор).
Инспектор је овлашћен да у вршењу инспекцијског надзора:
- контролише придржавање прописаних обавеза држалаца паса приликом
њиховог извођења на јавну површину,
- нареди лицу извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за
отклањање недостатака,
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- у складу са законом издаје прекршајни налог за прекршаје прописане овом
одлуком.
Када инспекор установи повреду ове одлуке, поред овлашћења која су утврђена
законом, овлашћен је да, у складу са законом:
- издаје прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком;
- подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело и
- обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

III - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Новчаном казном у износу од 6.000 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1. опасног пса изводи на јавне површине лице које није пунолетно, ако
изводи опасног пса без поводника и заштитне корпе (члан 4.став 3.)
2. изводи пса
без поводника,
потврде о извршеном обележавањурегистрацији пса и о вакцинацији пса, као и ПВЦ кесе за фекалије (члан 4. став
1. и став 4.),
3. поступа супротно забрани из члана 5. став 2. и 3. ове одлуке;
4. поступа супротно забрани из члана 9. ове одлуке.
Члан 12.
Новчаном казном у износу од 60.000 динара, казниће се за прекршај Јавно
комунално предузеће, ако:
1. у парку и на јавној зеленој површини не постави видне ознаке на којима је
назначено у којим деловима и у ком временском периоду је дозвољено
слободно кретање паса (члан 5. став 4.);
2. на улазу у парк и јавне зелене површине из члана 5. не постави видне
ознаке са забранама из члана 6. става 2. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у Јавном
комуналном предузећу, новчаном казном од 6.000 динара.

Члан 13.
Новчаном казном у износу од 6.000 динара, казниће се физичко лице ако
поступа супротно одредбама члана 5. став 1., члана 6. став 1.,члана 7. и члана 8.
ове одлуке.
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IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Предузеће је дужно је да у року од месец дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, на јавној површини постави видне ознаке на којима је назначено у ком
временском периоду и у којим деловима је дозвољено, односно забрањено
слободно кретање паса.
Члан 15.
Одредбе ове одлуке се примењују и у случају да се на површине из члана
2.ове одлуке изводе мачке.
Члан 16.
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: 32-1/2019-I/1
Дана: 28. Маја 2019. Године
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
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ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић, с.р.
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На основу члана 98. став 5. Закона о ветеринарству ("Службени гласник РС", бр.
91/05, 3/10-Одлука УС РС, 30/10, 93/12 и 17/19),члана 55. став 13.Одлуке о
држању и заштити домаћих животиња на територији општине Сремски Карловци
(„Службени лист општине Сремски Карловци“, број 22/2019),и члана 67. став 1.
тачка 21. Статута Општине Сремски Карловци (''Службени лист Општине Сремски
Карловци'', број 7/2019), Општинско веће Општине Сремски Карловци на 77.
седници одржаној 28. маја 2019. године донело је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА КАРАНТИНА ЗА СМЕШТАЈ ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Овом одлуком се, у складу са законом, утврђују се трошкови карантина за
смештај домаћих животиња у Сремским Карловцима према следећем:
Назив
комуналне
услуге
Хранидбени дан
Дневно
одржавање
Ветеринарске
услуге
Пружање прве
помоћи

Јединица мере Цене без ПДВ-а

Стопа
ПДВ-а

Цене са ПДВ-ом

ком

80,00

10%

96,00

ком.дневно

50,00

10%

65,00

ком.дневно

20,00

20%

24,00

ком

1.000,00

20%

1.200,00

Члан 2.
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: 32-2/2019-I/1
Дана: 28. маја 2019. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић, с.р.
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На основу одредаба Правилника о одређивању послова који се сматрају
старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 56/2012) и члана 67. став 1. тачка
21. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски
Карловци“, бр. 7/2019), Општинско веће Општине Сремски Карловци на 77.
седници одржаној 28. маја 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ЗА ПРОДАЈУ
НА ПОКРЕТНИМ ТЕЗГАМА-ИЗЛОЖБЕНИМ ПУЛТОВИМА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ЗА ПРОДАЈУ ПРОИЗВОДА ДОМАЋЕ
РАДИНОСТИ И СТАРИХ
И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
У ОПШТИНИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
1. У Одлуци о условима за продају на покретним тезгама-изложбеним
пултовима на јавним површинама за продају производа домаће радиности
старих и уметничких заната и прехрамбених производа у Општини Сремски
Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, бр.30/2018) у
члану 2. додају се ставови 5. и 6. који гласе:
„Објекти из става 1. овог члана додељују се на коришћење сваке календарске
године путем јавног надметања или прикупљањем писмених понуда о чему
одлуку доноси председник Општине. Продавац за коришћење објеката плаћа
излицитирану односно понуђену цену.“
„У случају да објекти из претходног става нису могли бити додељени на
привремено коришћење у поступку јавног надметања или прикупљањем
писмених понуда, објекти се дају на коришћењем непосредном погодбом, а
закупац који је добио на привремено коришћење објекат за привремено
коришћење плаћа комуналну таксу у складу са чланом 2. и Тарифним бројем 4.
тачка М) Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист општине
Сремски Карловци“, бр. 34/2017 и 31/2018).“
Члан 2.
Oвa Одлука ступa нa снaгу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Сремски Карловци“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 352-59/2019-I/1
Дана: 28. маја 2019. године
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
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ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић, с.р.

Службени лист Општине Сремски Карловци, 32/2019
На основу члана 78. став 3. Одлуке о комуналним делатностима
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр.21/2019) и члана 67. став 1.
тачка 21.Статута општине Сремски Карловци („Службени лист општине
Сремски Карловци“, број 7/2019), Општинско веће Општине Сремски Карловци
на 77. седници одржаној 28. маја 2019. године, доноси
ПРОГРАМ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Програм обезбеђивања јавног осветљења за 2019.годину на територији
Општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Програм) обухвата:
одржавање инсталација јавног осветљења на територији Општине Сремски
Карловци (у даљем тексту:Општина).
2. Средства за реализацију Програма планирана су у буџету Општине Сремски
Карловци за 2019.годину у износу од 11.000,000,00 динара.
3. Носилац активности на реализацији Програма је ЈКП „Белило“ Сремски
Карловци коме је поверено обављање послова обезбеђивања јавног
осветљења.
4. Стручни надзор над реализацијом Програма врши Одељење за комунално
стамбене послове и заштиту животне средине Општине Сремски Карловци.
5. Програм обухвата услуге на обезбеђивању јавног осветљења Општине и то:
-Замене комплета светиљки
-Замене пригушница
-Замене сијалица
-Замена осигурача са постољем
-Замена фото релеа
-Замена струјних стезаљки
-Замена клемни
-Замена грла
-Замене стакла светиљке
-Замена делова кабла на мрежи
-Постављања и размонтирања електроормана
-Постављања дрвених стубова
-Откривања квара на каблу
-Остали електрорадови по налогу Одељења за комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општине и Одељења за инспекцијске
послове Општине.
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6. ЈКП „Белило“ ће услуге из тачке 5. алинеја прва овог Програма обављати
према Плану систематске замене неисправних сијалица и Плану системске
заменe свих сијалица, а који су саставни део овог Програма.
У случају непредвиђених околности које би могле да доведу до угрожавања
безбедности и здравља грађана План системске замене неисправних сијалица
може се изменити, уз сагласност Општинске управе-Одељења за комунално
стамбене послове и заштиту животне средине.
7. ЈКП „Белило“ ће услуге из тачке 5. алинеја од друге до тринаесте овог
Програма обављати по налогу Одељења за комунално стамбене послове и
заштиту животне средине Општине и Одељења за инспекцијске послове
Општине.
8. Хаваријске интервенције на обезбеђивању јавног осветљења ЈКП „Белило“ ће
обављати свакодневно по налогу Одељења за инспекцијске послове Општине.
9. Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“.
ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНИХ СИЈАЛИЦА
Назив насеља/улице

Термин I

Термин II

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ СВИХ СИЈАЛИЦА
Назив насеља/улице

Термин I

Република србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 312-2/2019-I/1
Дана: 28. маја 2019. године
Сремски Карловци

Термин II

Председник
Ненад Миленковић, с.р.
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