СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 37 /2019

14. јун 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 44. став 1. тачка 21. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист
Општине Сремски Карловци", број 7/2019), у складу са одредбама чл. 95. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14),
у складу са Одлуком Скупштине Општине Сремски Карловци о отуђењу грађевинског земљишта
од 24.12.2018. године, а у вези са Закључком Скупштине Општине о усвајању Елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом по цени мањој од
тржишне цене ради реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски
развој, бр. 464-1/2019-I/1 од 27.02.2019. године, Скупштина Општине Сремски Карловци, на 30.
седници, дана 14.06.2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ DE MINIMIS ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ИНВЕСТИТОРУ
„UNIVEREXPORT EXPORT – IMPORT“ д.о.о.

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ државна помоћ мале вредности ‒ de minimis ‒ привредном субјекту и
инвеститору „UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT“д.о.о., из Новог Сада, Сентандрејски пут
бр.165, матични број 08207259, ПИБ 101692669, у бруто износу од 757.894,05 динара.
2. Бруто износ државне помоћи из тачке 1. ове одлуке чини износ умањења тржишне цене
неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Сремски Карловци, површине 16a17m2,
уписаног у ЛН број 6589 РГЗ, Служба за катастар непокретности Сремски Карловци, катастарска
парцела број 7946 К.О. Сремски Карловци и износ пореза на промет апсолутних права који се
обрачунава на износ умањења. Наиме тржишна цена предметног земљишта иноси 3.697.044,12
динара и умањује се за 20%, односно за 739.408,83 динара, а износ пореза на промет апсолутних
права који се обрачунава на износ умањења је 18.485.22 динара. Предметно земљиште се продаје
непосредном погодбом, по цени мањој од тржишне цене ради реализације инвестиционог
пројекта којим се унапређује локални економски развој – изградња малопродајног објекта
минималне површине 1000м2, у свему према Пословном плану инвеститора.
3. Задужује се Општинска управа да у складу са важећим прописима, овом одлуком и другим
одлукама донетим у вези са отуђењем предметног земљишта, предузме све потребне активности
у циљу окончања поступка отуђења.
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Образложење
У поступку отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Сремски
Карловци ‒ грађевинске парцеле број 7946 К.О. Сремски Карловци уписане у ЛН број 6589 код
РГЗ, Служба за катастар непокретности Сремски Карловци, који је покренут Одлуком Скупштине
Општине Сремски Карловци о отуђењу грађевинског земљишта од 24.12.2018. године, а по
писаној иницијативи инвеститора „UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT“д.о.о., Нови Сад, бр.5520
од 12.12.2018. године, утврђено је да су испуњени услови да се у случају отуђења предметног
земљишта примене одредбе Уредбе о правилима за доделу државне помоћи којима је уређена тзв.
државна помоћ мале вредности – de minimis (износ додељене помоћи инвеститору није већи од
23.000.000 динара у току 3 узастопне фискалне године, члан 95. став 1.), чиме се омогућава
једноставнији, краћи и бржи поступак отуђења предметног земљишта.
Будући да у поступку de minimis државне помоћи одлуку о оправданости доделе помоћи доноси
давалац државне помоћи (члан 95д Уредбе), инвеститор је пријаву за доделу de minimis помоћи са
комплетном пратећом документацијом поднео Општинској управи, Одељењу за локални
економски.развој.и.привреду.
Вредност државне помоћи исказана је у бруто износу у складу са чланом 95а став 2. Уредбе о
правилима за контролу државне помоћи. Ова вредност једнака је износу умањења тржишне
вредности грађевинске парцеле која је предмет отуђења (3.697.044,12 динара) за 20% и пореза
који се плаћа на промет апсолутних права (2,5% од вредности земљишта; у овом случају
основица је износ умањења тржишне цене земљишта), како је то већ наведено и образложено у
Елаборату о оправданости отуђења предметне парцеле бр.464-1/2019-I/1 од 27.02.2019. године и
Нацрту уговора о отуђењу грађевинског земљишта који је израђен уз учешће свих учесника
поступка отуђења, а о коме ће коначно изјашњење дати Скупштина Општине по окончању
поступка отуђења грађевинског земљишта. Предметно земљиште се отуђује за купопродајну нето
цену од 2.957.635,29.динара. Бруто вредност земљишта, коју чини нето вредност увећана за
трошкове пореза на промет апсолутних права (73.940,90 динара) износи 3.031.576,19 динара.
Трошкове пореза, такса и правних услуга у вези са куповином земљишта плаћа инвеститор. Сви
остали елементи отуђења (услови, права и обавезе отуђиоца и стицаоца) садржани су у
поменутом елаборату и нацрту уговора.
Оправданост доделе државне помоћи заснована је, осим на испуњењу поменутог услова
прописане максималне висине помоћи, и на разлозима, подацима и њиховој анализи садржаним
у, од стране Скупштине Општине усвојеном, Елаборату о оправданости отуђења грађевинског
земљишта непосредном погодбом по цени мањој од тржишне цене ради реализације
инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој, бр. 464-1/2019-I/1 од
27.02.2019. године, као и на следећем опису користи које ће Општина остварити реализацијом
инвестиционог пројекта изградње малопродајног објекта: Након спровођења инвестиције требало
би да буде запослено 40 особа, што би значило увећање броја запослених у привреди Сремских
Карловаца за 6,85%. По основу увећања броја запослених основано је очекивати и увећање
прихода Општине по основу пореза на зараде.
Како ће очекивани просечни бруто износ зараде запослених на новим радним местима износити
приближно 400 евра, то је основано очекивати увећање прихода Општине по основу пореза на
зараде у периоду од 5 година за 5.553.374,40 динара, што представља укупно увећање
општинског буџета за 1,24%, у односу на утврђени износ буџета за 2019. од 447.000.000 динара.
Од укупног пореза на зараде од 7.504.560,00 за петогодишњи период, како је детаљно наведено у
табели садржаној у поменутом елаборату, 74% припада јединици локалне самоуправе, односно
Општини. Такође, увећање прихода Општине исказује се и кроз наплаћени порез на имовину са
стопом од 0,4% годишње. На овај начин, а имајући у виду да је процењена вредност ове
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инвестиције 107.908.470,22 динара, односно 911.198 евра (по средњем курсу евра од 118,4248
динара према подацима НБС на дан 05.02.2019.), Општина може да очекује годишње приходе по
овом основу у износу од 431.633,88 динара, односно 2.158.169,40 динара у периоду од 5 година,
што представља увећање општинских прихода и примања за 0,10% годишње. Укупна вредност
буџетског увећања прихода и примања по основу пореза на зараде и пореза на имовину за период
од 5 година износи 7.711.543,80 динара.
На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-1/2019-I/1-1
Дана: 14.јуна 2019. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 44. став 1. тачка 21. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист
Општине Сремски Карловци", број 7/2019), у складу са одредбама чл. 95. Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14),
у складу са Одлуком Скупштине Општине Сремски Карловци о отуђењу грађевинског земљишта
од 29.10.2018. године, у вези са Закључком Скупштине Општине о усвајању Елабората о
оправданости отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом по цени мањој од
тржишне цене ради реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски
развој, бр. 464-15/2018-I/1 од 27.02.2019. године, Скупштина Општине Сремски Карловци, на 30.
седници, дана 14.06.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ DE MINIMIS ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ИНВЕСТИТОРУ
СТОЈАНУ РУЖИЋУ ПР СЗР ''ЕУРОФЛЕКС''
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ државна помоћ мале вредности ‒ de minimis ‒ привредном субјекту и
инвеститору СТОЈАНУ РУЖИЋУ ПР СЗР ''ЕУРОФЛЕКС'', из Сремских Карловаца, Ул. Змај
Јовина бр.22, матични број радње 54884893, ПИБ 101423209, ЈМБГ 1011972800045, у бруто
износу од 665.094,62 динара.
2. Бруто износ државне помоћи из тачке 1. ове одлуке чини износ умањења тржишне цене
неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Сремски Карловци, површине 22а62м2,
уписаног у ЛН број 6589 РГЗ, Служба за катастар непокретности Сремски Карловци, катастарска
парцела број 7943 К.О. Сремски Карловци и износ пореза на промет апсолутних права који се
обрачунава на износ умањења. Наиме, тржишна цена предметног земљишта износи 3.244.363,98
динара и умањује се за 20%, односно за 648.872,80 динара, а износ пореза на промет апсолутних
права који се обрачунава на износ умањења је 16.221,82 динара. Предметно земљиште се продаје
непосредном погодбом, по цени мањој од тржишне цене ради реализације инвестиционог
пројекта којим се унапређује локални економски развој – изградња пословних објеката површине
од најмање 1000м2, у свему према Пословном плану инвеститора.
3. Задужује се Општинска управа да у складу са важећим прописима, овом одлуком и другим
одлукама донетим у вези са отуђењем предметног земљишта, предузме све потребне активности
у циљу окончања поступка отуђења.
Образложење
У поступку отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Сремски
Карловци ‒ грађевинске парцеле број 7943 К.О. Сремски Карловци уписане у ЛН број 6589 код
РГЗ Служба за катастар непокретности Сремски Карловци, који је покренут Одлуком Скупштине
Општине Сремски Карловци о отуђењу грађевинског земљишта од 29.10.2018. године, а по
писаној иницијативи инвеститора, бр.35-42/2018-I/2, утврђено је да су испуњени услови да се у
случају отуђења предметног земљишта примене одредбе Уредбе о правилима за доделу државне
помоћи којима је уређена тзв. државна помоћ мале вредности – de minimis (износ додељене
помоћи инвеститору није већи од 23.000.000 динара у току 3 узастопне фискалне године, члан 95.
став 1.), чиме се омогућава једноставнији, краћи и бржи поступак отуђења предметног земљишта.
Будући да у поступку de minimis државне помоћи одлуку о оправданости доделе помоћи доноси
давалац државне помоћи (члан 95д Уредбе), инвеститор је пријаву за доделу de minimis помоћи са
комплетном пратећом документацијом поднео Општинској управи, Одељењу за локални
економски.развој.и.привреду.
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Вредност државне помоћи исказана је у бруто износу у складу са чланом 95а став 2. Уредбе о
правилима за контролу државне помоћи. Ова вредност једнака је износу умањења тржишне
вредности грађевинске парцеле која је предмет отуђења (3.244.363,98 динара) за 20% и пореза
који се плаћа на промет апсолутних права (2,5% од вредности земљишта; у овом случају
основица је износ умањења тржишне цене земљишта), како је то већ наведено и образложено у
Елаборату о оправданости отуђења предметне парцеле бр.464-15/2018-I/1 од 27.02.2019. године и
Нацрту уговора о отуђењу грађевинског земљишта који је израђен уз учешће свих учесника
поступка отуђења, а о коме ће коначно изјашњење дати Скупштина Општине по окончању
поступка отуђења грађевинског земљишта. Предметно земљиште се отуђује за купопродајну нето
цену од 2.595.491,18.динара. Бруто вредност земљишта, коју чини нето вредност увећана за
трошкове пореза на промет апсолутних права (64.887,27 динара) износи 2.660.378,45 динара.
Трошкове пореза, такса и правних услуга у вези са куповином земљишта плаћа инвеститор. Сви
остали елементи отуђења (услови, права и обавезе отуђиоца и стицаоца) садржани су у
поменутом елаборату и нацрту уговора.
Оправданост доделе државне помоћи заснована је, осим на испуњењу поменутог услова
прописане максималне висине помоћи, и на разлозима, подацима и њиховој анализи садржаним
у, од стране Скупштине Општине усвојеном, Елаборату о оправданости отуђења грађевинског
земљишта непосредном погодбом по цени мањој од тржишне цене ради реализације
инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој, бр.464-15/2018-I/1 од
27.02.2019. године.
На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 464-15/2018-I/1-1
Дана: 14. Јуна 2019. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 15/2016,) и члана 44. став 1. тачка 11. Статута Општине Сремски Карловци
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“ бр. 7/2019), Скупштина Општине Сремски
Карловци на 30. седници одржаној 14.јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Белило“ Сремски Карловци
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа ''Белило''
Сремски Карловци.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора јавног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци спроводи
Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора ЈКП „Белило“ Сремски Карловци.
Члан 4.
Оглас о јавном конкурсу који је саставни део ове Одлуке објављује се у ''Службеном
гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу општине Сремски Карловци'', најмање једним
дневним новинама, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет
страници Општине Сремски Карловци.
Члан 5.
Ова Одлука објављује се у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 112-6/2019-I/1
Дана: 14.јуна 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 37. - 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа ''Белило'' Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, број
37/2019) , Скупштина Општине Сремски Карловци, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Јавног комуналног предузећа
„Белило“ Сремски Карловци
Подаци о Јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће ''Белило'' Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1.
Матични број: 20627522
ПИБ: 106547417
Претежна делатност: 3811, сакупљање отпада који није опасан
Радно место: директор Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци
Директора јавног предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, на основу
спроведеног Јавног конкурса. Директор заснива радни однос на одређено време.
Послови директора: Представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом
рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке Надзорног одбора, бира
извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у Скупштини друштва капитала, чији је
једини власник Јавно предузеће, уз сагласност Скупштине општине, закључује уговоре о раду са
извршним директорима, у складу са Законом којим се уређују радни односи, доноси акт о
систематизацији и врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног
предузећа.
Услови за именовање:
1. да је пунолетно и пословно способно лице;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од, најмање, четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од, најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање
из услова дефинисаних у тачки 2;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела,
и то:
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-

обавезно психијатријско лечење и чување у зравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа
оцењује се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и
усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног
предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада: Сремски Карловци
Рок за подношење пријаве:
Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
Јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Пријава на Јавни конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Рада Бајило контакт телефон: 6853019.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисија за избор директора ЈКП „Белило“ Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број
1, 21205 Сремски Карловци, са назнаком ''за Јавни конкурс – за избор директора Јавног
комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци''
Докази који се прилажу уз пријаву:
1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старији од шест месеци),
2. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старије од 6
месеци),
3. Диплома о стеченом високом образовању
4. Исправе којима се доказтује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да
има најмање пет година радног искуства, на пословима за које се захтева високо образовање,
односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци, као и да има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова). Потврда треба да садржи опис послова које је лице
обављало, стручну спрему на радном месту и време-период у коме је лице обављало послове
5. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа
политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке
странке
6. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано и да му нису изречене мере безбедности
7. Уверење Основног и Вишег суда да против лица није покренут кривични поступак односно
истрага за кривична дела из надлежности овог суда и тужилаштва
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8. Потврда Привредног суда да није није осуђивано за привредне преступе
9. Потврда Привредног суда да лицу није изречена правноснажна судска мера забране вршења
делатнoсти, дужности и послова.
Сви докази прилажу се у оригиналу, или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку прописано је, између осталог, да
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник овог јавног конкурса, уз унапред наведене доказе, достави изјаву којом
се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
Комисија за именовања општине Сремски Карловци ће одбацити закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', ''Службеном листу
општине Сремски Карловци'' у дневном листу ''Дневник'', као и на званичној интернет
презентацији sremskikarlovci.rs.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 112-6/2019-I/1-1
Дана: 14.јуна 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,c.p.

9

Службени лист Општине Сремски Карловци, 37/2019
На основу чланова 31, 34. и 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број
15/2016), члана 44. став 1. тачка 11. Статута општине Сремски Карловци („Службени лист
општине Сремски Карловци“, бр. 7/2019), Скупштина општине Сремски Kарловци је на својој 30.
седници одржаној дана 14. јуна 2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП „БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Скупштина општине Сремски Карловци образује Комисију за спровођење јавног конкурса
за избор директора ЈКП „Белило“ Сремски Карловци (у даљем тексту: Комисија), која ће
спровести поступак избора директора јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци.
Комисија има председника и четири члана који се именују на период од три године.
Члан 2.
У Комисију за спровођење јавног конкурса за избор директора именују се са наредним
даном од дана доношења овог решења:
1.
2.
3.
4.
5.

Дарко Миланковић, за председника
Небојша Мркић, за члана
Сњежана Марјановић, за члана
Владимир Кристић, за члана
Биљана Јевтић, за члана
Члан 3.

Даном доношења овог решења стављају се ван снаге Решење о образовању Комисије за
именовања Општине Сремски Карловци, број 020-65/2016-I/1 од 10. октобра 2016. године („Сл
лист Општине Сремски Карловци“, бр. 29/2016) и Решење о иразрешењу и именовању
председника и члана Комисије за именовања Општине Сремски Карловци, број 020-20/2017-I/1
од 22. августа 2017. године („Сл лист Општине Сремски Карловци“, бр. 22/2017).
Члан 4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 020-24/2019-I/1
Дана: 14. јуна 2019. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица ,c.p.
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На основу члана 7. стaв 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн, 125/14 - усклађени дин.
изн, 95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн, 104/16 - др. закон,
96/17 - усклађени дин. изн, 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон), члана 239.
став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", број
95/18) и члана 44. став 1.тачка 8. Статута општине Сремски Карловци ("Службени
лист Општине Сремски Карловци", број 7/2019)., Скупштина општине Сремски
Карловци на својој 30.седници одржаној дана 14.јуна 2019.године, доноси
ОДЛУКУ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се висина накнаде за коришћење јавних површина
на територији општине Сремски Карловци, олакшице, начин достављања и садржај
података о коришћењу јавне површине, које надлежна Одељења Општинске
управе достављају Служби за послове утврђивања и наплате локалних јавних
прихода која утврђује обавезу плаћања накнаде.
Члан 2.
Накнаде за коришћење јавне површине, у смислу Закона о накнадама за
коришћење јавних добара (у даљем тексту: Закон), су:
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности;
2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и
за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за
сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на
расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу
издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу.
Jавна површина, у смислу Закона јесте површина утврђена планским
документом јединице локалне самоуправе која је доступна свим корисницима под
једнаким условима:
- јавна саобраћајна површина (пут, улица, пешачка зона и сл.);
- трг;
- јавна зелена површина (парк, сквер, градска шума и сл.) и
- јавна површина блока (парковски уређене површине и саобраћајне
површине).
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, у смислу
става 1. тачка 1) овог члана, сматра се заузеће јавне површине:
- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед,
банкомат, аутомат за продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и
вршење занатских и других услуга, монтажни објекат за обављање делатности
јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта
угоститељског објекта;
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- за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и
других манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за
изнајмљивање бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно
возило за снабдевање и друго.
Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу
става 1. тачка 1) овог члана односи се на привремено коришћење простора на јавној
површини и не обухвата коришћење трајног карактера изградњом објеката
инфраструктуре.
Члан 3.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине, у смислу Закона је
корисник јавне површине.
Члан 4.
Обавеза плаћања накнаде за коришћење јавне површине настаје даном
почетка коришћења јавне површине за чије коришћење је прописано плаћање
накнаде и траје док траје коришћење јавне површине.
Члан 5.
Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини
коришћеног простора, сразмерно времену коришћења тог простора или према
техничко-употребним карактеристикама објекта.
Накнаду из става 1. овог члана, утврђује решењем Службa за послове
утврђивања и наплате локалних јавних прихода Одељење за финансије и буџет
Општине Сремски Карловци, која врши контролу и наплату накнаде.
Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15.
у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту
уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.
Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у
чијој су надлежности послови финансија, прeкo Службe за послове утврђивања и
наплате локалних јавних прихода Општине Сремски Карловци.
У погледу поступка утврђивања контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне
наплате, застарелости и осталог што није прописано Законом и овом одлуком
сходно се примењују одредбе закона којим се уређују порески поступак и пореска
администрација.
Члан 6.
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни
корисници буџетских средстава.
Члан 7.
Накнада из члана 2. став 1. тач. 1), тач.2) и тач. 3) ове одлуке плаћа се по
зонама:
I. зона обухвата ужи центар Сремских Карловаца и то: Трг Бранка Радичевића, Трг
Патријарха Бранковића, део Прерадовићеве улице до Змај Јовине улице, део улице
Патријарха Рајачића до Поштанске улице, улицу Митрополита Стратимировића до
Змај Јовине улице (закључно са кућним бројевима објеката у ул. Митрополита
Стратимировића бр. 31. и 32.), улицу Карловачких ђака закључно са кућним бројевима
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објеката у ул. Карловачких ђака бр. 29. и 36., и Карађорђеву улицу (кућни бројеви 26. и
27.), површине уз Државни пут II A реда бр. 100 од уласка до изласка на територији
насељеног места Сремски Карловци.
II. зона обухвата подручја Сремских Карловаца који нису обухваћени I зоном.
Члан 8.
Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају
буџету Општине Сремски Карловци
Члан 10.
Саставни део ове одлуке је Тарифа накнада за коришћење јавних површина.
Члан 11.
Корисници простора на јавној површини по основу издатих одобрења,
плаћају накнаду за коришћење јавне површине за 2019. годину у складу са овом
oдлуком.
Члан 12.
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
Број: 352-60/2019-I/1
Дана: 14.јуна 2019. године
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Радмила Букарица,c.p.
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ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Тарифни број 1.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности
1. Зa кoришћeњe прoстoрa на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности, утврђује се накнада, зa свaки цeo и
зaпoчeти m2 прoстoрa кojи сe кoристи, пo зoнaмa oдрeђeним у члaну 7. oвe
oдлукe, срaзмeрнo врeмeну кoришћeњa прoстoрa, и тo:
1) зa пoстaвљaњe киoскa накнада сe утврђуje у днeвнoм изнoсу, и тo:

I зoнa

12,00 динaрa/m2

II зoнa

8,00 динaрa/m2

2) за постављање превозних средстава реконструисаних у монтажне објекте
прилагођене за обављање угоститељске делатности (трамваји, вагони и
аутобуси), накнада се утврђује у дневном износу, и то:

I зoнa

15,00 динaрa/m2

II зoнa 10,00 динaрa/m2

3) зa пoстaвљaњe лeтњих бaшти, накнада сe утврђуje у днeвнoм изнoсу, и тo:
I зoнa

12,00 динaрa/m2

II зoнa

8,00 динaрa/m2

4) зa пoстaвљaњe зимских бaшти, накнада сe утврђуje у днeвнoм изнoсу, и тo:
I зoнa

9,00 динaрa/m2

II зoнa

6,00 динaрa/m2

5) зa пoстaвљaњe пoкрeтних тeзги зa излaгaњe и прoдajу рoбe, накнада сe
утврђуje у днeвнoм изнoсу, и тo:
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-за постављње у летњем периоду (од 01.априла до 01.новембра)
I зoнa

120,00
динaрa/m2

II
зoнa

90,00 динaрa/m2

-за постављање у зимском периоду (од 01.новмебра до 01.априла)
I зoнa

60,00 динaрa/m2

II зoнa 45,00 динaрa/m2

6) за постављање изложбених пултова за излагање воћа и поврћа које се
продаје у објекту, накнада се утврђује у дневном износу од 80,00 динара/m2,
7) за постављање уређаја за кокице, друге печењарске производе и сл.,
накнада се утврђује у дневном износу, и то:
I зона

120,00
динара/m2

II
зона

90,00 динара/m2

8) зa пoстaвљaњe рaсхлaдних урeђaja, накнада сe утврђуje пo рaсхлaднoj
кoмoри у oквиру пoстaвљeнoг рaсхлaднoг урeђaja, у днeвнoм изнoсу/по
расхладној комори у оквиру постављеног расхладног уређеја и тo:
-за постављње у летњем периоду (од 01.априла до 01.новембра)
I зoнa

60,00 динaрa

II зoнa

40,00 динaрa

-за постављање у зимском периоду (од 01.новмебра до 01.априла)
I зoнa

30,00 динaрa

II зoнa

20,00 динaрa

9) за постављање објеката за извођење забавних програма, накнада се
утврђује у дневном износу од 122,00 динара,

15

Службени лист Општине Сремски Карловци, 37/2019
За постављање забавних паркова (циркус, луна-парк и сл.), накнада се
утврђује у дневном износу, и то:
I зона

4,00 динара/m2

II зона

3,00 динара/m2

10) за постављање објеката и уређаја за потребе културних, спортских,
хуманитарних и других манифестација и промоција, накнада се утврђује у
дневном износу и то:
I зона 12,00 динара/m2
II зона

8,00 динара/m2

2. Накнада из овог тарифног броја утврђује се решењем Службе за послове
утврђивања и наплате локалних јавних прихода Општине Сремски Карловци
која врши наплату и контролу наплате ове накнаде, у складу са решењем
Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општине
Сремски Карловцикојим се одобрава коришћење простора на јавним
површинама у складу са одредбама Одлуке о привременом постављању
објеката на јавним површинама у Сремским Карловцима, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности.
Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до
15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у
моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.
3. За постављање летње баште у периоду од 15. новембра текуће године до
15. марта наредне године, накнада се умањује за 50%.
4. Правно лице које користи објекат, који се налази у саставу аутобуског
стајалишта плаћа накнаду на основу решења, које доноси Служба за послове
утврђивања и наплате локалних јавних прихода Општине Сремски Карловци.
5. За коришћење јавне зелене површине, висина накнаде утврђује се тако што
се износ накнаде из овог тарифног броја увећава за 100%, а највише до
максимума прописаног Законом.
6. За коришћење јавних површина у Сремским Карловцима, у I зони висина
накнаде утврђује се тако што се износ накнаде из овог тарифног броја увећава
за 100%, а највише до максимума прописаног Законом.
7. За коришћење јавних површина у Сремским Карловцима, у II зони, висина
накнаде утврђује се тако што се износ накнаде из овог тарифног броја увећава
за 50%, а највише до максимума прописаног Законом.
8. За постављање летњих башти испред локала у дворишту зграда не
примењују се увећани износи накнаде утврђени у тач. 6. и 7. овог тарифног
броја.
9. Корисник локације за привремено постављање киоска, коме је одобрена
промена делатности плаћа накнаду за период од пола године за тај тип и
површину киоска.
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10. За постављање киоска удружења особа са инвалидитетом регистрованих
за одређене делатности, у којима делатност обављају особе са инвалидитетом,
накнада се умањује за 50%.
11. Накнада се не плаћа уколико се на основу акта директног корисника
буџетских средстава утврди да је манифестација која се одржава од значаја за
Општину Сремски Карловци.
12. За постављање објеката и уређаја на јавним површинама ради промоције
политичких странака, накнада се умањује за 80% од износа утврђеног у тачки 1.
подтачка 11) овог тарифног броја.
13. Одељење за комунално стамбене послове и заштиту животне средине
Општине Сремски Карловци је у обавези да један примерак решења којим се
одобрава коришћење простора на јавним површинама, достави Служби за
послове утврђивања и наплате локалних јавних прихода општине Сремски
Карловци.
Решење обавезно садржи, поред врсте, локације и трајања заузећа, и
следеће податке:
- за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески идентификациони
број (ПИБ), матични број и текући рачун;
- за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта,
порески идентификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун;
- за физичка лица: име и презиме обвезника, адресу пребивалишта,
јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и текући рачун.
Тарифни број 2.
Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за
сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на
расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу
издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе
1. За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за
сопствене потребе и за потребе других лица, утврђује се накнада, за сваки цео и
започети m2 површине свих страна које се користе за оглашавање, по зонама
одређеним у члану 7. ове одлуке, сразмерно времену коришћења, и то:
1) за билборде, електронски дисплеј без тона, мегабилборд и друга средства
којима се врши оглашавање као делатност, накнада се утврђује према следећем:
- за постављање електронског дисплеја, лед панела, светлећих слова,
светлосног приказа и друог сличног објекта:

I зона

25,00 динара/m2

II зона 20,00 динара/m2
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- за постављање рекламних табли, тотема, рекламних паноа, рекламних
уређаја и других сличних објеката накнада се утврђује у дневном износу

I зона

10,00 динара/m2

II зона 8,00 динара/m2

- за постављање билборда накнаде се плаћа у дневном износу 100,00
динара/по билборду.
2) за средства за оглашавање, која се постављају на стубовима јавне расвете и
друга средства за оглашавање која се прикључују на мрежу јавне расвете,
накнада се утврђује у дневном износу и то:

I зона

15 динара/m2

II зона

10 динара/m2

3) за средства за оглашавање (постављање огласних рекламно-изложбених
објеката којим се врши оглашавање за сопствене потребе, накнада се утврђује у
дневном износу, и то:
I зона

15,00 динара/m2

II зона 10,00 динара/m2
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2. Накнада из овог тарифног броја утврђује се решењем Службе за послове
утврђивања и наплате локалних јавних прихода општине Сремски Карловци
која врши наплату и контролу наплате ове накнаде, у складу са решењем
Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општине
Сремски Карловци којим се одобрава постављање средстава за оглашавање у
складу са Одлуком о о привременом постављању објеката на јавним
површинама у Сремским Карловцима.
Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до
15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у
моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.
3. Правна лица и предузетници који су уписани у АПР у текућој години, а
користе јавну површину за оглашавање за сопствене потребе, као и површине и
објекте за оглашавање за сопствене потребе којим се врши непосредни утицај
на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које
дозволу издаје Одељење за комунално стамбене послове и заштиту животне
средине Општине Сремски Карловци плаћају накнаду умањену за 50%.
4. Правна лица, предузетници, физичка лица, као и правна лица и
предузетници који су уписани у АПР у текућој години немају право на
умањење за коришћење јавне површине за потребе других лица, као и за
коришћење површине и објекта за оглашавање за потребе других лица којим се
врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину
јавне површине.
5. Обвезници из овог тарифног броја који користе објекте за оглашавање на
основу јавног конкурса, плаћају накнаду из тачке 1. подтачка 1) овог тарифног
броја, умањену за 75%.
6. Одељење за комунално стамбене послове и заштиту животне средине је у
обавези да један примерак решења којим се одобрава постављање средстава за
оглашавање достави Служби за послове утврђивања и наплате локалних јавних
прихода Општине Сремски Карловци.
Решење обавезно садржи, поред врсте, локације и трајања заузећа, и следеће
податке:
- за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески идентификациони
број (ПИБ), матични број и текући рачун;
- за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта,
порески идентификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун;
- за физичка лица: име и презиме обвезника, адресу пребивалишта,
јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и текући рачун.
Тарифни број 3.
Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу
1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, односно за
привремено заузимање јавне површине за постављање градилишне ограде и
градилишне скеле у функцији извођења грађевинских радова, утврђује се
накнада у дневном износу, за сваки цео и започети m2 заузете јавне површине,
по зонама одређеним у члану 7. ове одлуке, и то:
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I зона

10,00
динара/дневно

II
зона

8,00
динара/дневно

2. Накнада из овог тарифног броја утврђује се решењем Службе за послове
утврђивања и наплате локалних јавних прихода Општине Сремски Карловци
која врши наплату и контролу наплате ове накнаде, у складу са решењем
Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општине
Сремски Карловци, којим се одобрава привремено заузимање јавне површине
по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова и изградњу, односно за постављање градилишне ограде и градилишне
скеле у функцији извођења грађевинских радова, а обрачунава се сразмерно
времену на које је издато одобрење.
Обвезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до
15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у
моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.
3. Накнаду по овом тарифном броју плаћа инвеститор, односно корисник
јавне површине за период привременог заузимања јавне површине по основу
заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и
изградњу, односно за постављање градилишне ограде и градилишне скеле у
функцији извођења грађевинских радова.
4. Накнада из овог тарифног броја, по основу заузећа јавне површине
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу,
односно за постављање градилишне ограде и градилишне скеле у функцији
извођења грађевинских радова увећава се за 100% ако инвеститор продужи
дозвољени рок за заузимање јавне површине. Под продужењем рока
подразумева се прекорачење рока завршетка изградње евидентираног у писаној
изјави инвеститора о почетку грађења, односно извођења радова и року
завршетка грађења, односно извођења радова према Закону о планирању и
изградњи.
5. Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, односно за
привремено заузимање јавне површине за постављање градилишне ограде и
градилишне скеле у функцији извођења грађевинских радова не плаћа се ако се
раскопавање, односно заузимање јавне површине врши због изградње,
реконструкције коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне површине, као и
приликом извођења радова јавних комуналних предузећа у сврху довођења
објеката у функцију. Под довођењем објекта у функцију подразумевају се
радови на текућем (редовном) одржавању објекта, за које се не издаје одобрење
по Закону о планирању и изградњи.
6. Одељење за комунално стамбене послове и заштиту животне средине
општине Сремски Карловци је у обавези да један примерак решења, којим се
одобрава привремено заузимање јавне површине по основу заузећа
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грађевинског материјала и за извођење грађевинских радова и изградњу,
односно за постављање градилишне ограде и градилишне скеле у функцији
извођења грађевинских радова, достави Служби за послове утврђивања и
наплате локалних јавних прихода Општине Сремски Карловци.
Решење обавезно садржи, поред, локације и трајања заузећа, и следеће
податке:
- за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески идентификациони
број (ПИБ), матични број и текући рачун;
- за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта,
порески идентификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун;
- за физичка лица: име и презиме обвезника, адресу пребивалишта,
јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и текући рачун.
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На основу чл. 6, 7. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015,
83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89 и 95/2018), и члана 44. став 1. тачка 4. Статута
Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр.
7/2019), Скупштина Општине Сремски Карловци на својој 30.. седници одржаној
14.јуна 2019.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
1. У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Сремски
Карловци“, бр.34/2017 и 31/2018) у Таксеној тарифи, у Тарифном броју 4 тачка 8. мења
се и гласи:
За коришћење јавних површина у Сремским Карловцима за време одржавања
манифестација које одобрава председник Општине Сремски Карловци („Пролећни
фестивал вина“, Карловачка берба грожђа“ и др.) и чији је организатор и покровитељ
Општина Сремски Карловци, такса-накнада за коришћење јавних површина за сваку
календарску годину утврђује се Ценовником манифестације који доноси Општинско
веће.
Висина таксе или накнаде из претходног става ове тачке увећава се за индекс раста
потрошачких цена или стопе инфлације у текућој годни према подацима завода за
статистику.
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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-2/2019-I/1
Дана: 14.јуна 2019. године
Сремски Карловци
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На основу члана 17. Закона о младима (''Службени гласник РС'' број 50/11) и
члана 48. Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски
Карловци'' број 17/19) Скупштина општине Сремски Карловци на 30. седници
одржаној 14.јуна 2019.године доноси

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Образује се Савет за младе ( у даљем тексту: Савет).
Члан 2.
Савет за младе има 8 (осам) чланова.
Председник и чланови Савета бирају се на период од четири године, а по истеку
мандата могу бити поново изабрани.
Члан 3.
Председника и чланове Савета бира Скупштина општине на предлог
председника Општине, председника Скупштине општине, одборничких група,
удружења грађана, омладинских организација и удружења, школа и других јавних
служби.
Скупштина општине бира чланове савета из састава грађана, стручњака,
представника удружења, представника школа и других јавних служби, водећи рачуна о
равноправности полова.
Најмање половину чланова савета чине млади узраста од 15 до 30 година, који
су активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих
у локалној заједници, односно који су добитници школске, факултетске, научне,
односно друге награде од значаја за различите области интересовања младих.
Члан 4.
Савет за младе:
- иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области
образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећање
запослености, информисања, активног учешћа у обезбеђивању једнаких
шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља и
криминалитета, приступа правима одрживог развоја животне средине и
другим областима од значаја за младе,
- учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и
политика у сагласности са националном стратегијом за младе и прати
њихово остваривање,
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-

-

даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава
органе Општине,
даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина
општине, у областима значајним за младе,
усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне
омладинске политике и локалних акционих планова за младе и подноси
их Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу,
подстиче сарадњу између опшштине и омладинских организација и
удружења и даје подршку реализацији њихових активности,
подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на
омладину и о томе обавештава органе Општине,
даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се
делимично или потпуно финансирају из Буџета општине, прати њихово
остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Општине.
Члан 5.

У Савет се именују:
за председника
- Сандра Фрљановић,
за заменика председника
- Јована Павловић,
за чланове :
- Филип Савић
- Константин Радојев
- Бојана Мандарић
- Александар Јовановић
- Вања Дивић
- Срђан Лаковић
Члан 6.
Савет доноси Пословник о раду.
Савет може, ради ефикаснијег обављања активности, да образује сталне и
повремене стручне тимове.
Седнице Савета одржавају се најмање, два пута годишње.
Савет може тражити податке, обавештења и извештаје од других општинских
органа у вези са питањима од значаја за спровођење омладинске политике. Када је то
неопходно, председник савета може тражити присуство на седницама Савета и
представника других органа и организација.
Члан 7.
Стручне и административне послове за Савет обавља Одељење за друштвене
делатности (Канцеларија за младе).
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Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Решење број 020-66/2016I/1 од 5.септембра 2016 (''Сл. лист општине Сремски Карловци'' број 25/16).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Општине Сремски Карловци''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 020-14/2019-I/1
Дана: 14. јуна 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС''
број 129/07, 34/10 и 54/11) и члана 44. став 1. тачка 58. Статута општине Сремски
Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 7/19) Скупштина
општине Сремски Карловци на својој 30 . седници од 14.јуна 2019.године, доноси
Р ЕШ Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I
Разрешава се дужности члана Општинске изборне комисије ЈАГОДА АГБАБА,
представник листе ''Александар Вучић – Србија побеђује'', са даном доношења овог
решења, на лични захтев.
II
Именује се за члана Општинске изборне комисије СУНЧИЦА МИЛИНОВИЋ,
представник листе ''Александар Вучић – Србија побеђује'', са наредним даном од дана
доношења овог Решења и траје до истека мандата Општинске изборне комисије.
III
Ово решење ће се објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''.
Образложење
Општинска изборна комисија Општине Сремски Карловци је именована дана
28.новембра 2016.године Решењем о именовању председника, чланова и секретара
Општинске изборне комисије и њихових заменика Број: 020-90/2016-I/1 од стране
Скупштине општине Сремски Карловци.
Према члану 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Сл. гласник РС'' број
129/07 , 34/10 и 54/11) Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање
шест чланова, које именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог
одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју
одборника.
Јагода Агбаба, дана 20.маја 2019.године, поднела је оставку на дужност члана
Општинске изборне комисије. Одборничка група ''Александар Вучић – Србија
побеђује'' је дана 24.маја 2019.године поднела предлог да уместо Јагоде Агбабе
Скупштина општине именује Сунчицу Милиновић за члана Изборне комисије.
Сходно изнетом, донето је горе наведено Решење.
Упутство о правном средству:
Против овог решења може се уложити жалба Управном суду у Београду, у року
од 24 часа ов доношења Решења.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Скупштина општине
Број: 020-23 /2019-I/1
14. јуна 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 51. Статута општине Сремски Карловци (''Службени лист
општине Сремски Карловци'''' број 7/19) и члана 50. и 52. Пословника о раду
Скупштине општине Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци''
број 13/08 и 24/16) Скупштина општине Сремски Карловци на својој 30. седници
одржаној 14. јуна 2019.године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I
Сандра Фрљановић, се разрешава дужности члана Савета за комуналностамбене делатности, урбанизам, саобраћај и заштиту животне средине Скупштине
општине Сремски Карловци , на лични захтев.

II
Александар Чобанић, бира се за члана Савета
за комунално-стамбене
делатности, урбанизам, саобраћај и заштиту животне средине Скупштине општине
Сремски Карловци .

III
Ово Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Сремски Карловци''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 020-22 /2019-I/1
14. јуна 2019..године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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 88/2017, 27/2018- др.закони и 10/2019), члана 44 став 1.
тачка 59. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски
Карловци“ број 7/2019), члана 136. став 1. и члана 137. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018), Скупштина
општине Сремски Карловци, на својој 30. седници одржаној дана 14.јуна 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора
Основне школе „23. октобар“ Сремски Карловци
I
Именује се Ана Вадић, дипломирани филолог, за члана Школског одбора
Основне школе „23. октобар“ Сремски Карловци, са даном доношења овог решења.
Мандат именоване трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе
„23. октобар“ Сремски Карловци(„Службени лист Општине Сремски Карловци“ број
20/2018).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.
Образложење

Решењем Скупштине општине Сремски Карловци број: 610/5/2019-I/1 од
21.маја 2019. године, Јагода Агбаба разрешена је дужности члана Школског одбора
„Основне школе „23. Октобар““ Сремски Карловци.
Овлашћени предлагач је покренуо поступак у складу са Законом и предложио
да се Ана Вадић , дипломирани филолог именује за члана Школског одбора „Основне
школе „23. Октобар““ Сремски Карловци.
Према члану 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018- др.закони и 10/2019) чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а
председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања. Ставом 13. истог члана, прописано је да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси решење о именовању органа управљања.
С обзиром да су се стекли услови за именовање члана Школског одбора Основне
школе 23. октобар“ у Сремским Карловацима, у складу са чланом 116. став 13. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017,
27/2018- др.закони и 10/2019) , донето је Решење као у диспозитиву.
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Упутство о о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није
допуштена жалба већ се тужбом може покренути управни спор код Управног суда
Београд 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
Број: 610-6/2019-I/1
Дана: 14. јуни 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 72/09, 81/09 - испрaвкa, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13УС,98/13-УС 132/14 и 145/14, 83/2018 и 31/2019), члана 4. Правилника о начину и поступку
избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу
усклађености планских документа, комисије за планове јединице локалне самоуправе и
комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде члановима
комисије, као и условима и начину рада комисија (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
32/19), и члана 44. став 1. тачка 46. Статута Општине Сремски Карловци ("Службени лист
Општине Сремски Карловци'', број 7/2019), Скупштина општине Сремски Карловци на
30.седници од 14.јуна 2019.године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Члан 1.
У Решењу о образовању и именовању комисије за планове Општине Сремски
Карловци (''Службени лист Општине Сремски Карловци '', број 32/17), члан 6. став 1. мења се
и гласи: '' Председнику и члановима комисије за рад у комисији припада право на накнаду''.
Став 2. се брише.
Став 3. мења се и гласи: ''Висина накнаде председнику и члановима комисије припада
у висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по
одржаној седници. ''

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Сремски Карловци''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-25/2019-I/1
Дана: 14. јуна 2019. године
Сремски Карловци

Председник
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 14. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник
РС'', бр.41/09,53/10, 101/11, 55/14, 32/13-Одлука УС РС, 96/15-др.закон, 9/16-Одлука
УС РС, 24, 41,87/18 и 23/19) и члана 44. став 1. тачка 59. Статута општине Сремски
Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број

7/201) Скупштина

општине Сремски Карловци на својој 30. седници од 14. јуна 2019.године је донела

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима општине
Сремски Карловци за 2018.годину од јуна 2019.године којег је сачинило ''Mirror
engineering'' из Новог Сада.
Извештај из става 1. чини саставни део овог закључка.

II
Овај закључак објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 22-13/2019-I/1
14. јуна 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. и став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.
гласник РС'', бр. 15/2016), члана 45. став 1. тачка 9. и став 2. Одлуке усклађивању
одлуке о оснивању ЈКП „Белило“ Сремски Карловци („Службени лист Општине
Сремски Карловци“, бр. 20/2018), члана 41. став 1. тачка 11. и став 3. Статута ЈКП
„Белило“ Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр.
37/2016 и 25/2018), и члана 44. став 1. тачка 10. Статута Општине Сремски Карловци
(„Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр. 7/19), Скупштина општине Сремски
Карловци на својој 30. седници од 14.јуна 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЈКП
„БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ оствареног у 2018. години

1. Д а ј е с е сагласност на Одлуку о покрићу губитка Јавног комуналног
предузећа „Белило“ Сремски Карловци оствареног у 2018. години, број 98/2019-1, коју
је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Белило“ Сремски Карловци на
седници одржаној 27. маја 2019. године
2. Решење објавити у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-40/2019-I/1
Дана: 14. јуна 2019
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,c.p.
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На основу члана 44. став 1. тачка 49. Статута општине Сремски Карловци
(''Службени лист Општине Сремски Карловци'' број 7/2019), Скупштина општине
Сремски Карловци на својој 30. седници од 14.јуна 2019.године, доноси

Закључак
о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем ЈКП ''Белило''
Сремски Карловци за 2018.годину

I
Усваја се Извештај о раду са Финансијским извештајем Јавног комуналног
предузећа ''Белило'' Сремски Карловци за 2018.годину, број 98/2019 којег је донео
Надзорни одбор ЈКП ''Белило'' Сремски Карловци на седници одржаној 27.маја
2019.године.
II
Закључак објавити

у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 352-62/2019-I/1
Дана:14.јуна 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Радмила Букарица,с.р.
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