
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 77/2019  
    27.12.2019. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

На основу члана 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 129/2007 и 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 44. став 1. тачка 8. 

.Статута општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 

7/2019), Скупштина општине Сремски Карловци на 34. седници одржанoj 27.децембра 2019. 

године, донела је: 

 

OДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  
                               О   УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

 КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 
     Члан 1. 

У преамбули (уводном делу) Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа „Белило“ Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, бр. 

20/2018) уместо речи“ члана 40. став 1. тачка 7. и члана 64. став 1. тачка 1. Статута општине 

Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, бр.12/2008 и 17/2012)“ треба 

да стоје речи: „члана 44. став 1. тачка 8. Статута општине Сремски Карловци („Службени лист 

општине Сремски Карловци“ број 7/2019). 

 

        Члан 2. 

После назва Одлуке и пре члана 1. додаје се глава I која гласи: 

 

“I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ” 

 

Члан 3. 
У члану 1. Одлуке у трећем реду број” 24/2016 “замењује се бројем” 20/2018.” 

 

       Члан 4. 
             

Члан 2.  мења се и гласи: 
 

“Јавно комунално предузеће ''Белило'' Сремски Карловци је основано ради обезбеђивања 

трајног обављања делатности наведeних у члану 13. Одлуке.” 
 
 

      Члан 5. 
 
 У члану 13. ставови 2. и 3. мењају се и гласе: 

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 

            38.11 Скупљање отпада који није опасан 

            Поред делатности из става 2. овог члана Јавно комунално предузеће, обавља и следеће 

делатности:  
38.12 Скупљање опасног отпада; 

38.2 Третман и одлагање отпада;



     38.3Поновна употреба материјала.  
                     01.30 Гајење садног материјала; 

02.02 Сеча дрвећа; 

23.63 Производња свежег бетона; 

25.29 Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера; 

33.11 Поправка металних производа; 

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 

37.00 Уклањање отпадних вода; 

38.22 Третман и одлагање опасног отпада; 

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управања отпадом; 

42.11 Изградња путева и аутопутева; 

42.21 Изградња цевовода; 

42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова; 

43.1  Рушење објеката и припрема градилишта; 

43.11 Рушење објеката; 

43.12 Припрема градилишта; 

43.21 Постављање електричних инсталација; 

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови; 

47.7 Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама; 

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, 

кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у 

специјализованим продавницама; 47.78 Остала трговина на мало 

новим производима у специјализованим продавницама; 

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама; 

49.4  Друмски превоз терета и услуге пресељења; 

49.41 Друмски превоз терета; 
52 Складиштење и пратеће активности у 
саобраћају; 52.10 Складиштење;  
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају; 

52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају; 

52.24 Манипулација теретом; 

52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају; 

77.32 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство; 

80.10 Делатност приватног обезбеђења; 

81.10 Услуге одржавања објеката; 

81.2  Услуге чишћења; 
81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме (специјализовано чишћење 
зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, 
камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и 
издувних уређаја);  
81.29 Услуге осталог чишћења;  
81.30 Услуге уређења и одржавања околине; 

93.11 Делатност спортских објеката; 

96.03 Погребне и сродне делатности. 

У истом члану додаје се став 4. који гласи: 

Поред делатности из става 2 и 3 овго члана Јавно комунално предузеће 

обавља и следеће делатности:  

- Одржавање јавних бунара и чесми, 

- Одржавање објеката за одвођење отпадних и атмосферских вода. 

Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 6.  
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                  Члан 6. 

 

 У члану 15. у ставу 1. уместо речи „оснивача“ треба да стоје речи: „Скупштине 
општине Сремски Карловци“. 

 

 

                          Члан 7. 

 

            У члану 16. став1. мења се и гласи: 

          “ Основни капитал Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци 

који је у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

и Правилником о садржини регистра привредних субјеката и документацији потребној 

за регистрацију, унет као регистрациони податак, износи 49.807,20 динара.” 

 Ставови 4. и 5. бришу се . 

 

         Члан 8. 

 

 У члану 17. у ставу 4. у првом реду уместо речи „оснивачима“ треба да стоји 

реч „оснивачу“ а речи „другим учесницима“ у другом реду истог става бришу се. 

 

             Члан 9. 

 

 У члану 22. у ставу 1. уместо речи „Општинског већа“ треба да стоје речи 

„Скупштине општине“. 

 

              Члан 10. 

 

 У члану 24.  у ставу 2.и 3. уместо речи „Општинско веће“ треба да стоје речи: 

„Скупштине општине“. 

  

             Члан 11. 

 У глави VI уместо поднаслова „Права оснивача“ треба да стоји поднаслов 

„Права и одговорност оснивача“: 

 

            Члан 12. 
 

 У члану 30. у ставу 2.уместо броја “34”треба да стојиброј”33”. 

 У истом члану додају се ставови  3. и 4. који гласе: 

 “Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног предузећа „Белило“ 

Сремски Карловци. 

 Оснивач одговара за штету коју, вршећи своја овлашћења Оснивача, 

проузрокује другом лицу.” 

 

        Члан 13. 

 

 Члан 30 а брише се. 
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Члан 14. 
  

 У члану 31. у ставу 1. иза тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи: 

 “7.одлуку о ценама и променама цена комуналних услуга.” 

 Тачка 7. постаје тачка 8 и мења се.и гласи: 

 „друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у 

склааду са законом и овом одлуком“. 

 

      Члан 15. 

 

 У члану 45. у ставу 2. иза броја „14)“ додаје се број 15). 

 Став 3. мења се и гласи: 

 “Одлуку из става 1. тачка 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну 

сагласност Општинског већа.” 

 

                     

 

Члан 16. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављибања у “Службеном листу 

Општине Сремски Карловци”. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Сремски Карловци  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број : 352-110/2019-I/1 Радмила Букарица,c.p. 

Датум : 27. децембра .2019.године 

Сремски Карловци  
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

OДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О   

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕЛИЛО“ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ 
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