СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 71/2019

06.12.2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 8-9/2019-I/1
Дана: 06. децембра 2019. година
Сремски Карловци
На основу члана 29. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. став 2.
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине
Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр. 34/2019) и члана 67.
став 1. тачка 21. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски
Карловци“ бр. 7/2019), Општинско веће Општине Сремски Карловци, на својој 97.
седници одржаној дана 06. децембра 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ У ОПШТИНИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се привредна друштва и друга правна лица
оспособљена за спровођење мера заштите и спасавања у Општини Сремски Карловци
(у даљем тексту: субјекти од посебног значаја).
Члан 2.
Субјекти од посебног значаја, у смислу члана 1. ове Одлуке су:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
Завод за хитну медицинску помоћ
Нови Сад
Дом здравља „Нови Сад“
Амбуланта Сремски Карловци
ЈКП „Белило“
„Нексе група“
ИГМ „Стражилово“
Црвени крст Сремски Карловци
Ватрогасно спасилачко одељење
„Сремски Карловци“

ДЕЛАТНОСТ

СЕДИШТЕ

Медицинска пракса

Булевар Патријарха
Павла 26а
Нови Сад

Медицинска пракса

Карађорђева бб.

Комунална

Трг Б. Радичевића 1.

Производна (ИГМ)

Карловачки пут бб.

Хуманитарна

Пупинова 16.

Заштита од пожара

Карловачког мира 4.
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Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању
оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање у Општини Сремски
Карловци, које је донело Општинско веће, број 8-1/2012-I/2 од 20.03.2012. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Сремски Карловци“.
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-36/2019-I/1
Дана, 06. децембра 2019. године
Сремски Карловци
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 29/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 67. став 1. тачка 15. („Службени лист Општине Сремски Карловци“ број 7/2019),
Општинско веће општине Сремски Карловци, на 97. седници одржаној дана
06.
децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Тима и именовању чланова
Тима за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица
из Општине Сремски Карловци

I
У Решењу о образовању Тима и именовању чланова Тима за спровођење
Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица из Општине Сремски
Карловци број: 020-26/2017-I/1 од 29. јуна 2017. године („Службени лист Општине
Сремски Карловци“ број 17/2017) у тачки I, врши се измена тако да подтачка 5.
уместо “ Сњежана Марјановић, Одељење за финансије и буџет“, гласи: „ Бранкица
Штрбац, Одељење за финансије и буџет“, подтачка 7, уместо „Савета Катић, Одељење
за инвестицију, имовину и грађевинско земљиште“, гласи „Бригита Димитријевић,
Одељење за инвестиције, имовину и грађевинско земљиште“ и подтачка 9, уместо
„Јела Бугарски, административно технички послови“, гласи „Наташа Свирчев,
Одељење за друштвене делатности“.
II
У осталом делу Решење остаје непромењено.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Сремски Карловци“.
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ
Број: 020-30/2018-I/1
Датум: 28.11.2019. године
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I За реализацију овог Програма издвојена су средства Одлуком о буџету Општине Сремски
Карловци за 2019. годину, у износу од 2.000.000,00 динара, и то од новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 1.200.000,00 динара и
800.000,00 динара као донирана средства.
II Средства у износу од 800.000,00 динара донараo je Покрајински секретеријат за енергетику,
грђевинарство и саобрћај на основу конкурса.
III Од планираних средства у износу од 2.000.000,00 динара, утрошено је
оствареним приходима укупно 2.042.556,00 и то за:

сразмерно

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ:

1. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања за ученике предшколског,
школског
и
средњошколског
узраста.................................................................300.000,00 динара са ПДВ-ом
са следећим активностима :
 Обука ученика основне школе у Сремским Карловацима за безбедно
учествовању у саобраћају.
 Обука ученика гимназије и богословије (срењошколаца) у Сремским
Карловацима за безбедно учествовању у саобраћају – вршњачка
едукација.
 Обука деце у предшколској установи у Сремским Карловацима за
безбедно учествовању у саобраћају.
 Обука деце школског узраста за безбедно учешће бициклом у
саобраћају.
 Обука старијих лица 65+ у Сремским Карловацима за безбедно
учествовању у саобраћају.
Активност у потпуности реализована 04.06.2019. године.
2. Изградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у
улицама
са
повећаним
интезитетом
саобраћаја..................................................1.132.800,00 динара са ПДВ-ом.
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3. Научно-истраживачки
рад
у
области
безбедности
саобраћаја..............................................................160.000,00 динара са ПДВ-ом.
(Израда извештаја о стању безбедности саобраћаја, присуство семинарима
унапређења знања из безбедности саобраћаја).
4. Техничко
опремање
јединице
саобраћајне
полиције...................................................................91.008,00 динара са ПДВ-ом.
5. Рад Савета за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци
(присуствовање
седницама
и
др.)................................................................................................80.000,00 динара.
6. Набавка светлећих обележја за ученике предшколског и школског
узраста..................................................................... 78.720,00 динара са ПДВ-ом.
7. Набавка награда за такмичења као и поклона за промоцију безбедности
саобраћаја.................................................................77.268,00 динара са ПДВ-ом.

ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ:

1. Реализација акције „Безбедна и спретна вожња“.
Дана 26.10.2019.г. Савет за безбедност саобраћаја Општине Сремски
Карловци у сарадњи са Бициклистичким клубом „Стражилово“, Покретом
горана Војводине, Црвеним крстом, ОШ „23 октобар“ и припадницима
саобраћајне полиције, успешно је реализовао такмичење за ученике VII и
VIII основне школе ОШ „23 октобар“ под називом „Безбедна и спретна
вожња“. Циљ акције је био да се сви такмичари упознају са основним
правилима за безбедно учествовање у саобраћају бициклом, после чега је
одржано такмичење у савлађивању различитих препрека кроз полигон као и
тестирање знања о познавању основних правила безбедног учествовања
бициклом у саобраћају. Полигон је успешно савладало двадесетак такмичара
а најбоље међу њима су сачекале вредне награде тако да је за прво место
додељено бицикло, за друго брзиномер за бицикло и за треће место
заштитна кацига. Све време такмичења безбедност такмичара је била на
првом месту па се строго водило рачуна да препреке буду прилагођене
њиховом узрасту, а за безбедност у случају повреда бринули су се волонтери
Црвеног крста. Није било додатних трошкова у реализацији сем трошкова
набавке награда које су планиране програмом.
2. Дана 22.10.2019.године у просторијама општине подељена су ауто-седишта
за децу узраста од 9 до 36 кг, родитељима деце на територији општине и
који су испунили услове из јавног позива који је Савет за безбедност
саобраћаја прописао. Подела је била у сарадњи са Агенцијом за безбедност
саобраћаја која је донирала 20 ауто седишта, а Општина Сремски Карловци
је купила још 20 идентичних седишта, тако да је подељено укупно 40 ауто
седишта. Трошкова реализацији ове активности су ишли на терет Општине
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Сремски Карловци и набавка ауто седишта је износила 122.760,00 динара са
ПДВ-ом.
3. Дана 22.10.2019.године такође у сарадњи са Агенцијом за безбедност
саобраћаја у просторијама основне школе „23. октобар“ одржана је
представа „Пажљивкова правила“ за ђаке прваке и том приликом извршена
је подела поклона које су обезбедили Савет за безбедност саобраћаја
Агенција за безбедност саобраћаја. Није било додатних трошкова у
реализацији сем трошкова набавке поклона који су планирани програмом.
4. У више наврата у току године вршена је и подела ауто-седишта групе 0+,
намењена деци од рођења па до 13кг, родитељима новорођене деце на
територији општине. Седишта се дају родитељима на коришћење уз обавезу
враћања након престанка потребе коришћења. Није било додатних трошкова
у реализацији.

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Трошкови
реализације (динара)
1.132.800,00
300.000,00
278.748,00
160.000,00
80.000,00
91.008,00
2.042.556,00

Укупно:

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, а потрошено је 2.042.556,00
динара од чега је 1.200.000,00 динара од новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 756.600,00 динара донараo je
Покрајински секретеријат за енергетику, грђевинарство и саобрћај на основу конкурса,
а разлика од 41.400,00 динара враћена секретеријату јер је вредност радова износила
мање средстава од планираних. Остатак је финансирала Општина Сремски Карловци.
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ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
I Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на територији Општине Сремски Карловци за 2020. годину.
II За реализацију овог Програма планирана су средства Одлуком о буџету Општине
Сремски Карловци за 2019. годину, у износу од 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом и то:
 од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима у износу од 1.900.000,00 динара са ПДВ-ом.
 средства у износу од 500.000,00 динара са ПДВ-ом донира Општина Сремски
Карловци.
III Средства у износу од 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом планирана за 2019. годину,
обезбедиће се сразмерно оствареним приходима и то за:
8. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања за ученике предшколског,
школског
и
средњошколског
узраста.................................................................300.000,00 динара са ПДВ-ом
са следећим активностима :
 Обука ученика основне школе у Сремским Карловацима за безбедно
учествовању у саобраћају.
 Обука ученика гимназије и богословије (срењошколаца) у Сремским
Карловацима за безбедно учествовању у саобраћају – вршњачка
едукација.
 Обука деце у предшколској установи у Сремским Карловацима за
безбедно учествовању у саобраћају.
 Обука деце школског узраста за безбедно учешће бициклом у
саобраћају.
 Обука старијих лица 65+ у Сремским Карловацима за безбедно
учествовању у саобраћају.
9. Изградња брзинских дисплеја са приказом брзине на путним правцима са
великом
фреквенцијом саобраћаја...........................................1.000.000,00
динара са ПДВ-ом.
10. Научно-истраживачки
рад
у
области
безбедности
саобраћаја......................600.000,00 динара са ПДВ-ом са следећим
активностима:
 Израда извештаја о стању безбедности саобраћаја на територији
Општине Сремски Карловци за 2019 годину,
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Израда Стратегије безбедности саобраћаја на територији Општине
Сремски Карловци за период 2020-2025 година,
 Присуство семинарима унапређења знања из безбедности саобраћаја.
11. Техничко опремање јединице саобраћајне полиције................240.000,00
динара са ПДВ-ом.
12. Рад Савета за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци
(присуствовање
седницама
и
др.)..................................................................................................80.000,00
динара.
13. Набавка светлећих обележја за ученике предшколског и школског
узраста..............................................................................................90.000,00
динара са ПДВ-ом.
14. Набавка награда за такмичења као и поклона за промоцију безбедности
саобраћаја.........................................................................................90.000,00
динара са ПДВ-ом.

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Активности за 2020. годину
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања
Превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја
Научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја
Рад тела за координацију послова безбедности
саобраћаја
Опремање јединице саобраћајне полиције
Укупно:

Трошкови
реализације (динара)
1.000.000,00
300.000,00
180.000,00
600.000,00
80.000,00
240.000,00
2.400.000,00

IV О реализацији овог Програма, стараће се Одељење за комунално стамбене послове
и заштиту животне средине Општине Сремски Карловци.
V Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном лису
општине Сремски Карловци“.
VI Програм доставити Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије и Савету
за безбедност саобраћаја Општине Сремски Карловци.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
OПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
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Службени лист Општине Сремски Карловци, 71/2019
Број: 344-32/2019-I/1
Дана: 06. децембра 2019. године
Сремски Карловци

Ненад Миленковић, с.р.

САДРЖАЈ

1.

ОДЛУКУ
О
ОДРЕЂИВАЊУ
СУБЈЕКАТА
ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У
ОПШТИНИ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

1

2.

РЕШЕЊЕ о измени Решења о образовању Тима и
именовању чланова Тима за спровођење Регионалног
програма стамбеног збрињавања избеглица из Општине
Сремски Карловци

3

3.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

4

4.

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
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