СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 26/2020

28.05.2020. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 79. став 1. тачка 2. и члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13,
142/2014, 68/15, 103/15 ,99/16,113/17,95/18,31/19 и72/2019) и члана 44. став 1. тачка 2.
Статута општине Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр. 7/2019,
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 36. седници одржаној дана 28.маја 2020.
године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овлашћује се председник Општине Сремски Карловци да ангажује ревизора са
одговарајућим квалификацијама за обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног
рачуна буџета Општине Сремски Карловци за 2019. годину.
Члан 2.
За обављање екстерне ревизије Консолидованог завршног рачуна буџета Општине
Сремски Карловци за 2019. годину, ангажоваће се лице које испуњава услове за обављање
ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија, у складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему и у складу са Законом
о јавним набавкама.
Члан 3.
За ангажовање лица из члана 2. ове одлуке добијена је сагласност Државне
ревизорске институције број: 400-490//2020-04 од 21.02.2020. године.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Сремски Карловци“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-25/2020-I/1
Дана: 28.маја 2020.године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Александар Цвјетковић,с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 21. Статута Општине Сремски Карловци („Службени
лист Општине Сремски Карловци", број 7/2019), члана 19. Уредбе о условима, начину
и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или
дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као
и условима, начину и поступку размене непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 61/2015,
88/2015 и 46/2017 и 30/2018), Скупштина Општине Сремски Карловци, по добијању
претходне сагласности Владе Републике Србије (Закључак број 464/732/2020 од
13.02.2020. године) и спроведеног поступка непосредне погодбе о отуђењу
грађевинског земљишта, на 36. седници одржаној дана 28.маја 2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У КОРИСТ СТОЈАНА РУЖИЋА
ПР, КОЈИ ПОСЛУЈЕ ПОД НАЗИВОМ (ФИРМОМ) СЗР ''ЕУРОФЛЕКС'' ИЗ
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у својини Општине
Сремски Карловци, уписаног у Лист непокретности број 6589 К.О. Сремски Карловци, кат.
парц. бр. 7943, земљиште под зградом и другим објектом површине од 01а 76 м2, пашњак
6. класе површине од 12 а 51 м2, пашњак 6. класе површине од 01 а 68м2 и канал површине
од 06 а 67 м2, свеукупне површине од 22а 62 м2, са изграђеним објектом - некатегорисаним
путем саграђеним на парц.бр. 7943, по цени мањој од тржишне цене непосредном погодбом
у корист Стојана Ружића ПР, који послује под називом (фирмом) СЗР ''ЕУРОФЛЕКС'' из
Сремских Карловаца, Змај Јовина 22, МБ предузетничке радње 54884893, ПИБ 101423209,
у циљу реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој
– изградња пословних објеката - хале са управном зградом за производне делатности
(производно занатство), а у свему према приложеном тексту Предлога Уговора о отуђењу
грађевинског земљишта који чини саставни део ове одлуке.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине Сремски Карловци да потпише Уговор о
отуђењу грађевинског земљишта.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Сремски Карловци“.
Образложење
Скупштина Општине Сремски Карловци је, дана . 29.10.2018. године, донела
Одлуку о прихватању иницијативе Стојана Ружића ПР, који послује под називом
(фирмом) СЗР ''ЕУРОФЛЕКС''за покретање поступка отуђења грађевинског
земљишта непосредном погодбом по цени мањој од тржишне цене ради
реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој.

Скупштина Општине је, дана 15.11.2019. године, донела Закључак број:464-2/2019I/1 о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта непосредном
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погодбом по цени мањој од тржишне цене ради реализације инвестиционог пројекта којим
се унапређује локални економски развој.
Скупшина Општине је, на својој 30. седници одржаној 14.06.2019. године, донела
одлуку о оправданости доделе де минимис државне помоћи у корист Стојана Ружића ПР
СЗР ''ЕУРОФЛЕКС''
Влада Републике Србије је Закључком број 464/732/2020 од 13.02.2020. године, дала
претходну сагласност за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта на предметној
катастарској парцели по цени мањој од тржишне цене путем непосредне погодбе.
Председник Општине је на основу Одлуке Скупштине Општине о отуђењу
грађевинског земљишта од 29.10.2018. године, а по добијању претходне сагласности Владе,
у складу са одредбом члана 19. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и условима, начину и поступку
размене непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017 и 30/2018), спровео
поступак непосредне погодбе са предузетником Стојаном Ружићем СЗР ''ЕУРОФЛЕКС'', у
којем је сагласном вољом обе уговорне стране утврђен Предлог Уговора о отуђењу
грађевинског земљишта.
Општински правобранилац је дао позитивно правно мишљење бр. М.1/20 од
28.02.2020. године о Предлогу уговора који чини саставни део одлуке о закључивању
уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-2/2019-I/1-1
Дана: 28.маја 2020.године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Александар Цвјетковић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 464-5/2019-I/1-1
Датум: 28.маја 2020.године
Сремски Карловци

EЛАБОРАТ
o оправданости отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом по цени мањој од
тржишне цене у корист привредног друштва „ЈАВОР“д.о.о из Сремских Карловаца
(у складу са Уредбом о условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп
по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде,
као и услове, начин и поступак размене непокретности “Сл. гласник
РС”, бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018)

Сремcки Карловци, мај 2020.
5

САДРЖАЈ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ ..............................................................................................................4
1.1 Макроекономски показатељи општине Сремски Карловци (основни) ...................... 6
2. ПОДАЦИ О ЗЕМЉИШТУ ................................................................................................ 7
2.1 Попис и површина катастарских парцела предложених за отуђење..............................7
3. УРБАНИСТИЧКИ И ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ .......................................................... 8
3.1 Подаци о локацији и намена земљишта ........................................................................ 8
3.2 Посебни и остали услови ............................................................................................... 9
3.3 Графички приказ локације / ситуациони план ................................................................ 10
4. ВРЕДНОСТ ЗЕМЉИШТА .............................................................................................. 10
4.1 Процена тржишне вредности земљишта..................................................................... 10
5. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ............................................................................ 11
5.1 Подаци о лицу овлашћеном за потписивање уговора о отуђењу земљишта.............. 11
6. ПОДАЦИ О СТИЦАОЦУ ПРАВА ЗАКУПА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ .12
6.1 Подаци о приватном партнеру – Инвеститору ........................................................... 12
6.2 Портфолио инвеститора ............................................................................................... 12
7. МОДЕЛ ОТУЂЕЊА.................................................................................................................13
7.1 Предложени услови и износ умањења ............................................................................. 13
8. ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА............................................................................................ 14
8.1 Обавезе инвеститора и понуђене гаранције..................................................................... 14
9. ЕЛЕМЕНТИ ОПРАВДАНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ....................................................... 15
9.1 Економска анализа очекиваних трошкова .................................................................. 15
9.2 Економска анализа очекиване користи и социјални ефекти...................................... 16
9.3 Техничко технолошки услови...................................................................................... 18

6

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
На основу члана 5. став 2. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и условима, начину и поступку размене
непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 61/2015, 88/2015 и 30/2018) и члана 44. став 1. тачка
21. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци",
број 7/2019), а у складу са одредбама члана 99. став 10. и члана 100. став 1. тачка 4. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/2014, 145/2014,
65/17-Одлука УС, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), одредбама члана 14. став 2., члана 16. став 5.
и члана 29. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Сремски
Карловци", број 3/16), Скупштина Општине Сремски Карловци, на 33. седници, дана 15.11.
2019.године („Службени лист Општине Сремски Карловци", број 62/19), доноси
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ
ПОГОДБЕ ПО ЦЕНИ МАЊОЈ ОД ТРЖИШНЕ У КОРИСТ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА „ЈАВОР“ДОО ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
1. ПРИХВАТА СЕ ИНИЦИЈАТИВА привредног друштва „ЈАВОР“ доо, Сремски Карловци,
Ул. Прерадовићева бр.17, матични број 08782377, ПИБ 102769982, поднета Општини
Сремски Карловци 17.07.2019. године, за покретање поступка отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта на катастарској парцели број 189/22, уписане у ЛН 6589 KO
Сремски Карловци, као трстик-мочвара 4. класе, површине 2336 м2, која се налази у јавној
својини Општине Сремски Карловци, путем непосредне погодбе, по цени мањој од
тржишне цене, а у циљу реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални
економски развој – Изградња пословног објекта површине од 400 – 600 м2 корисног
простора, који би имао део за управу, део за салонску продају аутомобила са пратећим аутосервисом, део за продају пратећег аутомобилског програма и резервне делове, магацински
простор и део за пружање угоститељских услуга корисницима пословног простора, док би
отворени простор био намењен излагању возила, за паркинг возила и кафе.
2. ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Сремски Карловци на катастарској парцели број 189/22, уписане у ЛН 6589 KO
Сремски Карловци, које је намењено за изградњу пословних објеката у складу са важећим
планским документом на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска
дозвола, путем непосредне погодбе са „ЈАВОР“ доо по цени мањој од тржишне цене, а у
циљу реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој,
наведеног под тачком 1. ове одлуке.
3. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Управа Општине да сачини предлог елабората о оправданости отуђења
грађевинског земљишта и нацрт уговора о отуђењу грађевинског земљишта које ће затим
доставити на разматрање и утврђивање председнику Општине, општинском већу и
Општинском правобраниоцу (нацрт уговора), као и да предузме све друге активности
неопходне за успешно спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта.
Рок за извршење ове обавезеје je 45 дана од дана доношења Одлуке.

7

4. ЗАДУЖУЈЕ СЕ Веће Општине да утврђен предлог елабората о оправданости достави
Скупштини на разматрање и усвајање у року од 15 дана од дана доношења одлуке о
утврђивању предлога, а ради достављања Влади у циљу добијања претходне сагласности за
отуђење земљишта.
5. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине да по добијању претходне сагласности Владе
спроведе поступак непосредне погодбе са „ЈАВОР“ доо, а затим, заједно са већем, утврди
коначан предлог уговора о отуђењу грађевинског земљишта и достави га Скупштини
Општине на усвајање.
6. Трошкове извођења припремних радова за изградњу пословног објекта и трошкове
извођења радова на уређењу комуналне инфраструктуре, као и све друге трошкове у вези са
изградњом земљишта и пословног објекта сноси инвеститор „ЈАВОР“ доо. Приступна
саобраћајница са грађевинске парцеле 189/22 на јавну саобраћајницу биће изграђена о
трошку „ЈАВОР“ доо, уколико Општина не буде могла да обезбеди потреба средства, с тим
да ће вредност радова бити надокнађена Стицаоцу умањењем обавезе плаћања доприноса
за уређење грађевинског земљишта.
Председник општине може, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту, а по претходној
сагласности Већа, да закључи уговор са инвеститором о заједничком припремању, односно
опремању дела грађевинског земљишта, уколико постоје околности које оправдавају
доношење такве одлуке.
7. Сви органи Општине који учествују у реализацији ове одлуке размотриће да ли постоје
реалне могућности да се путем одговарајућих подстицаја и олакшица, а у складу са законом,
подзаконским актима и актима Општине, побољша пословни амбијент за деловање
привредних субјеката на њеној територији и тиме допринесе и реализацији предметног
инвестиционог пројекта у циљу унапређења локалног економског развоја.
Образложење
Отуђење грађевинског земљишта путем непосредне погодбе по цени мањој од тржишне
цене ради реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски
развој ближе је уређено Уредбом о условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој
од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и условима, начину и поступку
размене непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 61/2015, 88/2015 и 30/2018), а у складу са
одредбама члана 99. Став 10. и члана 100. став 1. тачка 4. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 65/17-Одлука УС,
83/2018, 31/2019 и 37/2019), као и одговарајућим одредбама Одлуке о грађевинском
земљишту Општине.

Покретање поступка отуђења грађевинског земљишта путем непосредне погодбе по цени
мањој од тржишне цене предузима се у циљу унапређења економског развоја
Општине Сремски Карловци, који треба да се искаже повећањем броја запослених у
привреди на територији општине од најмање 1% и сразмерним повећањем јавних
8

прихода, као и у циљу рационалног коришћења земљишта у јавној својини Општине и
давања подршке процесу инвестирања и јачања локалне пословне заједнице. Скупштина
је, процењујући да постоји значај за оваквом врстом располагања, а имајући у виду да се
ради о земљишту које је намењено за изградњу пословних објеката у складу са Планом
генералне регулације Сремских Карловаца („Сл. лист Општине Ср. Карловци“, бр. 4/2016)
на основу кога се могу издати локацијски услови и грађевинска дозвола, прихватила
иницијативу „ЈАВОР“ доо да се у циљу проширења пословних капацитета размотри
могућност отуђења неизграђеног грађевинског земљишта на предметној катастарској
парцели у поступку непосредне погодбе по цени мањој од тржишне цене.
Израда елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта, који после
спроведене процедуре усваја Скупштина Општине, а о чијем прихватању у поступку
давања претходне сагласности одлучује Влада Републике Србије, јесте обавеза
Општине прописана одредбама члана 12. поменуте уредбе.
Овлашћења и задужења органа Општине у спровођењу поступка отуђења грађевинског
земљишта утврђена су у границама њихових надлежности на основу Статута Општине и
Одлуке о грађевинском земљишту.

1.1 Макроекономски показатељи општине Сремски Карловци (основни)
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Стратешки положај:
Са 8431 становником, општина Сремски Карловци је логистички добро повезана – кроз
Сремске Карловце пролази магистрални пут А100 који не само што спаја Нови Сад
и Београд, већ представља алтернативу аутопуту Е75. Укупна дужина путева у
општини је 25 km. Такође, кроз Сремске Карловце пролази и међународна пруга
Будимпешта- Београд-Ниш-Скопље-Атина. Удаљеност од међународног аеродрома
„Никола Тесла“ у Београду је 67 km.
Профил заједнице и људски ресурси:
Општина Сремски Карловци се налази на површини од 51 km2. Располаже са 997
хектара обрадивог пољопривредног земљишта, док се 1415 хектара налази под шумом.
Према попису из 2017. године, Сремски Карловци имају 8431. становника, са густином
насељености од 165 становника по km2. С обзиром на број становника, образовна
мрежа је поприлично развијена и то: једна предшколска установа, једна основна школа,
три средње школе и два факултета за менаџмент.
Пословно окружење и локална економија:
У Сремским Карловцима има 133 активна привредна друштва и 474 активна
предузетника. Укупан број запослених износи 1564, што је 18,6% у односу на
број становника. Узимајући у обзир период од 2015 – 2017. године, број запослених
је са 1337 порастао на 1564. У 2018. години 586 особа било је запослено у привреди.
2. ПОДАЦИ О ЗЕМЉИШТУ
2.1 Попис и површина катастарских парцела предложених за отуђење
Катастарска парцела број 189/22, уписана у ЛН 6589 KO Сремски Карловци, као трстикмочвара 4. класе, површине 2336 м2, која се налази у јавној својини Општине Сремски
Карловци.
3. УРБАНИСТИЧКИ И ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ
3.1 Подаци о локацији и намена земљишта
Радна зона „Кишова бара“ обухвата земљиште које се налази уз магистрални пут Нови
Сад – Београд, које је ситуирано у централном делу општине Сремски Карловции које
представља зону намењену за изградњу будућих објеката за пословање. Удаљеност
локације: Центар Сремских Карловаца: 0 , 7 5 km, Аутопут Е-75: 17 km, Железничка
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станица: 1,25 km, Аеродром: 67 km, Полицијска станица: 0,25 km, Ватрогасна станица:
1 km, Здравствена установа: 1,25 km.

Основна намена земљишта које се отуђује у складу са Уредбом Владе РС је изградња
пословног објекта површине од 400 – 600 м2 корисног простора намењеног за обављање
административно-управних послова привредног друштва, салонску продају аутомобила
са ауто-сервисом, затим продају пратећег аутомобилског програма и резервних ауто
делова, магацински простор, као и део за пружање угоститељских услуга корисницима
основних услуга, док би отворени простор био намењен излагању возила, за паркирање
возила и кафе објекат.

3.2 Посебни и остали услови
Услови које инвеститор мора да испуни су следећи:
-

-

изградња пословног објекта површине од 400 – 600 м2 корисног простора;
делатност која ће се обављати на предметној локацији мора бити усклађена
са прописима о заштити животне средине и не сме у свом производном
процесу имати продукте отпадних вода;
минимална величина пословног простора који ће се изградити је 400 m2;
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- инвеститор ће у року од 5 година од дана закључивања уговора о отуђењу
земљишта, запослити 32 радника који имају пребивалиште на територији Општине.
Планирана је следећа динамика запошљавања: у 2020. години – 14 радника, у 2021. – 6, у
2022.–4, у 2023 – 4 и у 2024. години 4 радника.
-

завршити изградњу објекта у року од 6 месеци од дана закључивања уговора о

отуђењу грађевинског земљишта.

Графички приказ локације/ситуациони план

4. ВРЕДНОСТ ЗЕМЉИШТА
4.1 Процена тржишне вредности земљишта
Према процени Министарства финансија – Пореске управе – Експозитуре у Сремским
Карловцима број 250-464-08-00023/2018-K2C1E, процењена тржишна вредност за 1
m2 земљишта на предметној локацији износи 1.434,29 динара. До овог налаза је
дошла Пореска управа Филијала Петроварадин – Сремски Карловцина на основу
података о тржишној вредности истих или сличних непокретности на територији
Општине Сремски Карловци, а на основу пристиглих уговора о преносу власништва.
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Предмет процене је парцела б ро ј 189/22, површине 2336 м2, које се води као као
трстик-мочвара 4. класе, запуштено и без инфраструктуре.

Р.бр.
1

Врста
непокретности
Градско грађевинско
земљиште – трстикмочвара 4. класе

Л.Н.
6589

Парцела
189/22

Површина
2336 м2

Цена по
m2
1.434,29
динара

Тржишна
вредност
3.350.501,44
динара

Укупна вредност непокретности износи: 3.350.501,44 динара, по средњем курсу евра
од 117.5518 динара на дан 26.02.2020. године износи: 28.502 евра.
Параметри на основу којих је утврђена процена су купопродајни уговори који нису
адекватни за такву парцелу, јер нема примера промета земљишта као што је
тражена парцела:
Р.бр. Број решења
1
436-447/17
2
436-495/17
3
436-466/18
4
436-620/17

Врста земљишта (класа)
грађевинско земљиште
грађевинско земљиште
грађевинско земљиште
грађевинско земљиште

Л.Н.
6349
6991
350
6349

Број парцеле
2854/17
3290/16
1510
2854/19

Цена/м2
1.579,00
970,76
1.282,65
1.904,75

Утврђене вредности непокретности урађене су на основу просечних тржишних
цена, по решењу Пореске управе по поднетим пријавама у поступку утврђивања
пореза на пренос апсолутних права, за непокретности које су на истом месту
или у непосредној близини тражене парцеле у К.О. Сремски Карловци – са
изласком на терен.
5. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ
5.1 Подаци о лицу овлашћеном за потписивање уговора о отуђењу
земљишта
Као лице које се овлашћује за потисивање Уговора о отуђењу одређује се
председник Општине Сремски Карловци, Ненад Миленковић, 1107981800063,
лична карта број: 006434801, издата од стране ПС у Сремским Карловцима.

Функцију председника општине Сремски Карловци обавља од 2016. године у
свом првом мандату на адреси општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића
1, 21205 Сремски Карловци.
ПОДАЦИ О СТИЦАОЦУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
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5.2.Подаци о инвеститору
1. Пун назив инвеститора
2. Адреса
Карловци
3. Облик својине предузећа
4. Шифра и назив делатности
5. Матични број
6. Датум оснивања
7 ПИБ

100% приватно власништво
4941- друмски превоз терета
08782377
5.3.2003. године
102769982

8 Власник

Гордан Јавор

9 ЈМБГ власника

2211971383966

10 Број личне карте власника

006515286

„ЈАВОР“д.о.о.
Ул. Прерадовићева бр. 17, Сремски

6. Портфолио инвеститора
Основна делатност привредног друштва “ЈАВОР“д.о.о. је друмски превоз терета.
Током дугогодишњег рада „ЈАВОР“д.о.о. је стекао солидан углед и заузео значајну
позицију на делу тржишта друмског транспорта. Друштво је увек пословало
позитивно, односно, приходи су редовно били већи од расхода, што је омогућило
повећање његове акумулативне способности. Пословна делатност друштва се у
потпуности обавља на италијанском тржишту. Превоз робе се врши са комитентима
из следећих градова: Болоња, Модена, Перуђа, Верона, Венеција, Вићенца и Падова.
Политика квалитета Предузећа “Јавор” д.о.о. је базирана на тржишним принципима.
При томе се у први план ставља задовољавање захтева, потреба и очекивања купаца.
Стално побољшање система квалитета је у складу са захтевима и потребама тржишта
и интересима шире друштвене заједнице. У том смислу, „ЈАВОР“д.о.о. константно
повећава квалитет услуга, прати савремене трендове у области друмског саобраћаја и
уводи иновације у процес рада. Политика система менаџмента привредног друштва је
заснована на принципима интегрисаног система менаџмента. Основни циљеви су
изражени кроз тежњу за перманентним и складним развитком који омогућава
задржавање постојећих, али и освајање нових тржишта.
6. МОДЕЛ ОТУЂЕЊА
6.1 Предложени услови и износ умањења
У складу са чланом 12. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени
мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности, Скупштина општине Сремски Карловци прихвата
отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом по цени мањој за 20% од
тржишне цене.
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Предлог износа умањења вредности грађевинског земљишта у
радној зони
„Кишова бара“ инвеститору „ЈАВОР“ д.о.о. Сремски Карловци
ИЗНОС УМАЊЕЊА:
1. Тржишна вредност грађевинског земљишта површине 2336 м2, према утврђеној
процени Министарства финансија – Пореске управе – Експозитуре у Сремским
Карловцима број 250-464-08-00023/2018-K2C1E од 09.08.2018. године:
2336 м2 x 1.434,29 РСД/ м2 = 3.350.501,44 РСД
2. Износ умањења као разлика између утврђене тржишне вредности површине
грађевинског земљишта у радној зони и новчаног износа одређеног Уговором о
отуђењу: 3.350.501,44 x 0.2 = 670.100,00 РСД
3. Уговорна нето цена 2.680.000 (3.350.501, тржишна цена - 670.100, износ умањења)
8. ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
8.1 Обавезе инвеститора и понуђене гаранције
Инвеститор се обавезује:
- да у свему поступи према писму о намерама од 17.07.2019. године;
- да обезбеди банкарску гаранцију за извршење уговорних обавеза у висини
бруто износа умањења тржишне цене грађевинског земљишта за период од 5
година од дана закључивања уговора;
- да изведе радове и инсталације прикључака на комуналну, водоводну, електро
и ПТТ инфраструктуру у складу са прописаним условима у складу са уговором
о отуђењу земљишта;
- да обезбеди потребан износ и структуру обртног капитала неопходног
за несметано одвијање процеса рада;
- да поступи у свему према пословном плану;
- да обезбеди банкарску гараницу којом ће гарантовати извршење својих
уговорних обавеза у вези са реализацијом предметног инвестиционог пројекта;
- да се у периоду након истека века пројекта неће смањивати број запослених
радника;
- да ће пословати друштвено одговорно и да ће своје пословање обављати у
складу са прописима,
-

да наведено грађевинско земљиште неће издавати нити њиме трговати.

Напомена: Све обавезе инвеститора, гаранције, као и услове под којима се уговор
о отуђењу може раскинути ако се инвеститор не придржава планиране динамике за
реализацију инвестиције биће унете у уговор о отуђењу грађевинског земљишта
(сачињава орган који заступа јединицу локалне самоуправе након давања претходне
сагласности Владе Републике Србије) који ће бити потписан након давања
сагласности Скупштине општине Сремски Карловци.
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9. ЕЛЕМЕНТИ ОПРАВДАНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ
9.1 Економска анализа очекиваних трошкова
Према проценама, улагања у инвестиције – изградњу пословне хале са управном
зградом износи око 53.368.000 динара. Детаљније је описано у следећој табели:
Земљиште
Куповина земљишта
Трошкови пореза и такса у вези са куповином
земљишта правних услуга у вези са куповином
Трошкови
земљишта процене земљишта
Трошкови
Укупно
Инжењеринг и менаџмент пројекта
Израда идејног решења
Израда идејног пројекта
Пројекат за грађевинску дозволу
Извод из пројекта за грађевинску дозволу
Пројекат за извођење
Техничка контрола
Елаборат енергетске ефикасности
Елаборат заштите од пожара
Пројекат дојаве пожара
Главни пројекат заштите од пожара
Пројекат припремних радова
Координација са службом РЗЗЗСК
Координација са Ревизионом комисијом
Процедура ЦЕОП
Технички пријем објекта
Надзор над извођењем радова
Геодетски радови
Укупно
Инвестиционо техничка документација
Исходовање локацијске дозволе
Ревизија идејног пројекта
Комунална накнада општини Сремски Карловци
Сагласност Управе за противпожарну безбедност
Елаборат о изградњи објекта
Ревизиона комисија
Енергетски пасош
Исходовање грађевинске дозволе
Исходовање употребне дозволе
Укупно

Цена у РСД
2.680.000
100.000
100.000
45.000
2.925.000
450.000
480.000
320.000
160.000
250.000
160.000
125.000
66.000
30.000
80.000
35.000
66.000
66.000
120.000
140.000
230.000
150.000
2.928.000

40.000
80.000
6.000.000
52.000
12.000
1.000.000
48.000
33.000
70.000
7.335.000

Радови
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Припремни радови (земљани радови)
Грађевински радови
Саобраћајнице
Ватродојава
Противпожарна заштита
Укупно

500.000
35.000.000
300.000
100.000
120.000
36.020.000

Прикључење на комуналну инфраструктуру
Прикључење на електродистрибутивну мрежу
Прикључење на водоводно канализациону мрежу
Прикључење на мрежу фиксне телефоније
Укупно

3.600.000
480.000
80.000
4.160.000

УКУПНО

53.368.000

9.2 Економска анализа очекиване користи и социјални ефекти
Реализацијом пројекта Општина Сремски Карловци може да очекује нова радна
места и сразмерно увећање прихода.
У року од 5 година (време реализације инвестиције) биће запослено 32 радника, што
представља увећање броја запослених у привреди Сремских Карловаца за
приближно 5,5%.
Увећање броја запослених довешће до увећања прихода Општине по основу пореза
на зараде и пореза на имовину.
Очекивана просечна бруто зарада запослених на новим радним местима у периоду од
2020. до 2024. године износи 51.710 динара по особи, односно око 440 евра.
Увећање прихода Општине по основу пореза на зараде износиће у просеку по
години за период од 2020. до 2024. године 1.074.384 динара. Укупно за свих 5
година реализације пројекта порез на зараде износиће 5.371.920 динара, од чега
74% припада локалној самоуправи, тј. 3.975.220 динара што је приближно 0,9% у
односу на општински буџет за 2020. годину (480.061.320 динара). Детаљан
преглед пореза на зараде налази се у следећој табели:
Табела пореза на зараде
Година
Број
запослених
Просечна
бруто зарада
EUR месечно по
раднику
(приближно)

Валут
а

2020

2021

2022

2023

2024

14

20

24

28

32

325

350

400

430

470
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Бруто
месечна
зарада за све
запослене
(број
запослених
х просечна
месечна
бруто зарада
по раднику)

RSD

Просечна
мес е чна
бруто зарада
по раднику
Просечна
месечна
нето зарада
по раднику
Основица
за порез на
месечну
зараду по
раднику
Порез на
зараде
месечно по
раднику
Порез на
з а ра д е
ме с е чно
и годишње
за све
з апослене
Порез на
зараде који
припада ЈЛС
74%
(годишњи)

4.550

7.000

9.600

39.000

43.750

52.000

58.050

65.800

31.000

33.250

35.250

38.950

27.450

35.700

41.750

49.500

2.745

3.570

4.175

29.000

22.700

2.270

месечно:
31.780
годишње:
381.360

282.206

месечно:
54.900
годишње:
658.800

месечно:
85.680
годишње:
1.028.160

487.512

760.838

12.040

15.040

4.950

месечно:
116.900
годишње:
1.402.800

месечно:
158.400
годишње:
1.900.800

1.038.072

1.406.592

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
инвестиције 53.368.000 динара, односно око 440.000 евра (по средњем курсу евра од
117.5518 динара према подацима НБС на дан 26.02.2020.), Општина може да очекује
годишње приходе по овом основу у износу од 213.472 динара, што представља
увећање општинских прихода и примања (441.571.320) за 0,0475% годишње, односно
1.067.360 динара за период од 5 година.
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Укупна вредност увећања прихода и примања у буџету Општине по основу пореза на
зараде и пореза на имовину за период од 5 година износи 5.042.580 динара (3.975.220
– порез на зараде + 1.067.360 – порез на имовину), односно 42.896 евра.
Реализацијом пројекта Општина Сремски Карловци може да очекује увећање
изворних прихода, као и сразмерно велик број нових радних места.

Седиште привредног друштва би остало у Сремским Карловцима, на тај начин би
Општина задржала и увећала средства финансирања који би се огледала у приходима
од пореза на зараде.
ЗАКЉУЧАК:
Економско-финансијска анализа показује да:
1) Укупно процењени јавни приходи буџета Општине Сремски Карловци по основу
пореза на зараде и имовину за период од 2020. године закључно са 2024. годином, износе
приближно 42.896 евра, односно 5.042.580 динара;
2) Укупно процењени трошкови Општине Сремски Карловци по основу продаје
грађевинског земљишта по цени за 20% мањој од тржишне цене износе приближно
670.100,00 динара, односно 5.700 евра.
Према наведеном, може се закључити да су очекивани јавни приходи у првих пет година
реализације инвестиције знатно већи од износа умањења тржишне цене земљишта на
којој „ЈАВОР“ д.о.о. планира да реализује своју инвестицију.
На основу изнетог, закључује се да је износ умањења тржишне цене земљишта знатно
мањи од очекиваног износа увећања јавних прихода буџета Општине Сремски Карловци
у периоду од 5 година по основу реализације инвестиције, а што је у сагласности са чл.
10. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној
својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (“Сл.
гласник РС”, бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018).
3) Запошљавањем 32 радника у току реализације инвестиције повећао би се број
запослених у привреди Сремских Карловаца за 5.5%, што је у складу са одредбом члана
9. став 1. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности (“Сл.
гласник РС”, бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018).
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4) Реализацијом инвестиције, односно упошљавањем 32 радника, биће остварене зараде
које ће великим делом бити утрошене у Сремским Карловцима по разним основама из
чега ће у значајном обиму произаћи додатни ефекти по буџет Општине Сремски
Карловци, као и повећање потрошње са позитивним ефектима развоја малих и средњих
предузећа, а нарочито сектора услуга.
5) За реализацију свог инвестиционог пројекта, „ЈАВОР“ д.о.о. уложиће око 450.000
евра, односно приближно 53.000.000 динара, од чега ће највећи део бити уложен за
изградњу објеката са пратећом инфраструктуром, што ће довести до могућности
ангажовања и домаће грађевинске оперативе.
На основу изнетих података, може се закључити да је оправдан предлог отуђења
грађевинског земљишта привредном друштву „ЈАВОР“ д.о.о. по цени мањој од тржишне
цене у сагласности са Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити.
9.3 Техничко технолошки услови
-

-

Површина зоне која се намењује за пословни комплекс износи 2336 м2.
Објекти пословања биће намењени обављању основне делатности
инвеститора, сервисним и продајним садржајима.
Дозвољене су све делатности које не угрожавају животну средину, не
угрожавају становање у окружењу у смислу буке, загађења ваздуха итд.
Пословни комплекс се планира на парцели која мора имати излаз на јавну
површину – приступну саобраћајницу.
Планирана спратност објеката је до П+1+Пк. Максимални индекс
заузетости пословног комплекса износи 50%.
Габарити појединачних објеката не смеју бити већи од 600 m2 а могу се
повезати
тремовима, надстрешницама, топлим транспарентним везама и сл.
Комплекс се може ограђивати транспарентном оградом осим ако намена
пословног комплекса не условљава посебне услове ограђивања. Ограде се
могу постављати висине до 2,20 m. Паркирање путничких или теретних
возила се планира у оквиру парцеле у складу са нормативима за
одговарајућу делатност (или оријентационо једно паркинг место на 70 m2
изграђеног пословног простора).
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На основу члана 12. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне
цене, односно закупнине или без накнаде, као и условима, начину и поступку размене
непокретности (“Сл. гласник РС”, бр. 61/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018), и члана 44.
став 1. тачка 21. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист општине
Сремски Карловци“, бр.7/2019), Скупштина општине Сремски Карловци на својој 36.
седници одржаној дана 28. маја 2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Елаборат o оправданости отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта на катастарској парцели број 189/22, уписаног у ЛН 6589 KO Сремски
Карловци као трстик-мочвара 4. класе, површине 2336 м2, које се налази у јавној својини
Општине Сремски Карловци, путем непосредне погодбе, по цени мањој од тржишне
цене, у циљу реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује локални
економски развој – Изградња пословног објекта површине од 400 – 600 м2 корисног
простора, у корист привредног друштва „ЈАВОР“д.о.о, Сремски Карловци, Ул.
Прерадовићева бр.17, матични број 08782377, ПИБ 102769982.
Закључак чини саставни део овог Елабората.
II
Овај закључак, заједно са Елаборатом и другом потрбном документацијом,
доставити Влади Републике Србије, ради добијања претходне сагласности за отуђење
грађевинског земљишта.
III
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 464-5/2019-I/1-1
Датум: 28.05.2020. године
Сремски Карловци

Заменик председника
Скупштине општине
Александар Цвјетковић,с.р.
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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 прихватању иницијативе за покретање поступка за отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини путем непосредне погодбе по цени мањој од тржишне од
15.11.2019. 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. 464-5/2019-I/1-1 од 17.03.2020. године, Скупштина
Општине Сремски Карловци, на 36. седници, дана 28.маја .2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ DE MINIMIS ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ
“ЈАВОР“ДОО ИЗ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА
1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ државна помоћ мале вредности ‒ de minimis ‒ у бруто
износу од 686.852,50 динара, отуђењем грађевинске парцеле бр.189/22, уписане у ЛН
6589 К.О. Сремски Карловци у јавној својини Општине Сремски Карловци у корист
привредног субјекта и инвеститора „ЈАВОР“д.о.о., из Сремских Карловаца, Ул.
Прерадовићева бр.17, матични број 08782377, ПИБ 102769982, у поступку непосредне
погодбе по цени мањој од тржишне цене.
2. Државна помоћ из става 1. ове одлуке биће реализована под условом да Влада
Републике Србије да претходну сагласност на отуђење предметне грађевинске парцеле.
4. Задужују се председник Општине и Општинска управа да у складу са важећим
прописима, овом одлуком и другим актима донетим у вези са отуђењем предметног
земљишта, предузму све потребне активности у циљу окончања поступка отуђења.
Образложење
У поступку отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине
Сремски Карловци ‒ грађевинске парцеле број 189/22 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 прихватању иницијативе
за покретање поступка за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини путем
непосредне погодбе по цени мањој од тржишне од 15.11.2019. године, а по писаној
иницијативи инвеститора од 17.07.2019. 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 и бржи
поступак отуђења предметног земљишта.
У поступку de minimis државне помоћи одлуку о оправданости доделе помоћи доноси
давалац државне помоћи, односно Општина Сремски Карловци (члан 95д Уредбе).
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Инвеститор је пријаву за доделу помоћи поднео 04.03.2020. године 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. Бруто износ државне помоћи из
става 1. ове одлуке чини износ умањења тржишне цене грађевинског земљишта увећан
за износ пореза на промет апсолутних права. Тржишна цена предметног земљишта од
3.350.501,44 динара умањује се за 20%, односно за 670.100,00 динара. Предметно
земљиште се отуђује за купопродајну нето цену од 2.680.000,00.динара. Износ пореза на
промет апсолутних права који се обрачунава на износ умањења је 16.752,50 динара.
Оправданост доделе де минимис државне помоћи заснована је, осим на испуњењу
поменутог услова прописане максималне висине помоћи, и на разлозима, подацима и
њиховој анализи садржаним у Елаборату о оправданости отуђења грађевинског
земљишта непосредном погодбом по цени мањој од тржишне цене ради реализације
инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој, усвојеног од
стране Скупштине Општине дана 17.03.2020. године.
На основу свега изнетог одлучено је као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Број: 464-5/2019-I/1-2

Александар Цвјетковић,с.р.

Дана: 28.маја 2020.године
Сремски Карловци
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На основу чл. 99. и чл.116-139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 95/2018 и 49/2019), одредаба Уредбе
о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према
степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем
активности, износима накнада („Службени гласник Републике Србије“, бр.,
86/2019 и 89/2019), и члана 44. став 1. тачке 8. и 27. Статута општине Сремски
Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, бр.7/2019), Скупштина
општине Сремски Карловци на својој 36. седници одржаној 28.маја 2020.године,
донела је:
OДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ И О ОТВАРАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Образује се буџетски фонд за финансирање програма и акционих и санационих планова
заштите животне средине на територији општине Сремски Карловци (у даљем
тексту:општина).
Буџетски фонд се отвара као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, и то као
индиректни корисник средстава буџета општине у оквиру Одељења за комунално стамбене
послове и заштиту животне средине општине.

Члан 2.
Овом одлуком у складу са законом утврђује се:
1. сврха буџетског фонда,
2. време за које се буџетски фонд оснива односно отвара,
3. извори финансирања буџетског фонда и
4. надлежност општине за управљање Фондом.

Члан 3.
Буџетски фонд се образује и отвара у циљу одвојеног вођења буџетских прихода и
расхода, који представљају средства буџетског фонда (накнаде за загађивање животне
средине, накнаде за заштиту и унапређење животне средине и друге накнаде прописане
законом и другим прописима у складу са законом чији део је приход општине), која су законом
намењена за финансирање програма и локалних акционих и санационих планова заштите и
унапређивања животне средине и која се из буџетског фонда користе на основу утврђеног
програма донетог у складу са законом.

Члан 4.
Буџетски фонд се оснива и отвара у складу са законом и овом одлуком на неодређено
време.
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Члан 5.
Буџетски фонд се финансира из:
1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине за текућу годину;
2. наменских прихода буџета, који су законом дефинисани као наменски приходи буџетског
фонда;
3. накнаде за загађивање, заштиту и унапређивање животне средине, и
4. других извора средстава у складу са законом (донација, поклона, прилога и помоћи,
кредита, средстава остварених на конкурсима – домаћим и иностраним, фондова ЕУ, УН и
међународних организација) намењених за финансирање програма и пројеката заштите
животне средине.
Обавезе буџетског фонда измирују се из средстава фонда.

Члан 6.
Буџетским фондом управља Општинска управа.
Организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија обављаће
стручне и административно-техничке послове буџетског фонда у складу са Правилником о
унутрашњој организацији послова и систематизацији радних места у Општинској управи и
општинском правобранилаштву општине.
По укидању буџетског фонда, права и обавезе буџетског фонда преузима Општинска
управа.

Члан 7.
Средства буџетског фонда користе се на основу програма коришћења
средстава буџетског фонда који доноси Општинско веће, уз претходно
прибављену сагласност министарства надлежног за послове заштите
животне средине на предлог програма коришћења средстава буџетског
фонда, а нарочито за:
1) реализацију програма контроле квалитета ваздуха у локалној
мрежи;
2) финансирање праћења стања животне средине (мониторинга)
(праћење квалитета ваздуха, праћење новоа комуналне буке и израда
локалног акционог плана заштите од буке у животној средини);
3) праћење квалитета површинских вода и јавних чесми;
4) увођење праћења алергена полена;
5) контролу намирница - воћа и поврћа, на садржај пестицида и
тешких метала;
6) спровођење Локалног плана управљања отпадом;
7) учествовање у набавци контејнера и друге комуналне опреме ради
унапређења примарне селекције и проширења зоне организованог
сакупљања отпада;
25

Службени лист Општине Сремски Карловци, 26/2020
8) обављање сталних акција чишћења, које укључују санацију и
превенцију настанка дивљих депонија;
9) уклањање отпадних возила непознатих власника;
10) подстицање развоја и примене нових технологија за третман
отпада;
11) санацију дугогодишњег загађења отпадом;
12) одржавање и проширење локације за одлагање грађевинског
отпада;

13) реализацију програма заштите и развоја заштићених природних
ресурса на територији општине;
14) реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма
и пројеката (очување и унапређење заштитног зеленила, израда
зеленог катастра на територији општине, подстицање уређења
дворишта и тераса, мере заштите животне средине у ванредним
ситуацијама и други подстицајне програме и пројекте);
15) израду катастра јавних
загађивања;

извора односно катастра извора

16) интервентно одржавање јавних чесми;
17) суфинансирање пројеката заштите животне средине који
доприносе битном смањењу загађења животне средине;
18) подршка пројектима енергетске ефикасност и коришћења
обновљивих извора енергије;
19) суфинансирање научно-истраживачких и едукативних програма
и пројеката, израда студијске и планске документације, издавање и
публиковање радова и информативно-пропагандног материјала у
циљу стицања знања и подизања свести о важности животне средине
(организовање
и
учествовање
на
предавањима,
семинарима,трибинама, скуповима, манифестацијама, акцијама из
области заштите животне средине и обележавање значајних датума и
догађаја из ове области);
20) подршка у реализацији пројеката реконструкције постојећих и
изградње нових спортских садржаја рекреативног садржаја
намењених свим генерацијама;
21) контролу, праћење и оцењивање стања чинилаца животне средине
(мониторинг);
22) спровођење мера систематске дератизације, дезинфекције и
дезинсекције;
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23) одржавање јавних површина у општини које нису у програму
редовног одржавања;
24) финансирање пројеката и програма кроз Конкурсе заштите и
унапређења животне средине;
25) одржавање мобилијара постављеног кроз Конкурсе заштите и
унапређења животне средине;
26) информисање и објављивање података о стању и квалитету
животне средине а у циљу редовног, благовременог, потпуног и
објективног обавештавња јавности о раду Одељења надлежног за
заштиту животне средине путем средстава јавног информисања,
интернет презентација.
Општинско веће утврђује предлог програма коришћења средстава буџетског фонда и исти
доставља надлежном министарству за заштиту животне средине на претходну сагласност.

Члан 8.
Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у буџетском
фонду.
На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског фонда преносе се у
наредну годину.

Члан 9.
Општинска управа по претходно прибављеном акту Општинског већа доставља
министарству надлежном за послове заштите животне средине извештај о коришћењу
средстава буџетског фонда најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину,
односно на захтев министарства.

Члан 10.
Овлашћује се председник општине да отвори буџетски фонд из члана 1. става два ове
одлуке.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Сремски Карловци".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-24/2020-I/1
Дана: 28.маја 2020. године
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
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СКУПШТИНЕ
Александар Цвјетковић,с.р.
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На основу члана 203. став 4. и став 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Србије“ број 25/2019), тачке 64. Упутства о вођењу матичних књига и
обрасцима матичних књига (“Службени гласник Републике Србије“ број 93/2018) и
члана 44. став 1. тачка 8. Статута општине Сремски Карловци („Службени лист Општине
Сремски Карловци“ број 7/2019) Скупштина општине Сремски Карловци, на својој
36. седници од 28.маја 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е О ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ
ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

I
У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и
узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти на
територији Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“
број 44/2019 и 7/2020) врши се допуна тачке I тако што се после подтачке 30. додају
подтачке 31-35. које гласе:
„ 31. др Милован Радуловић
32. др Тамара Ноцмартини
33. др Радуле Јокић
34. др Ненад Арацки
35. др Тијана Чер-Стоја“

II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Сремски Карловци“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 50-3/2019-I/1-3
Датум: 28.05.2020.године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ
Александар Цвјетковић,с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 10. и 49. Статута Општине Сремски Карловци
(''Службени лист Општине Сремски Карловци'', бр. 7/19), Скупштина општине Сремски
Карловци на својој 36. седници одржаној 28.маја 2020. године доноси

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Сремски Карловци прихвата Извештај о степену
усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног
комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци за I квартал, за 2020. годину.

II Овај закључак са Извештајем, доставити надлежном министарству Републике
Србије у складу са Законом о јавним предузећима.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 352-41/2020-I/1
Датум: 28.05.2020.године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ
Александар Цвјетковић,с.р.
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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 36. седници од 28.маја 2020.године је донела

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима општине
Сремски Карловци за 2019.годину.
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: 22-2/2020-I/1
28.маја 2020.године
Сремски Карловци

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Александар Цвјетковић,с.р.
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ИЗВЕШТАЈ СТАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА
2019. ГОДИНУ
Мај, 2020.
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НАСЛОВ

ИЗВЕШТАЈ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА
ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ДАТУМ
Мај 2020. године
ОБЈАВЉАИВАЊА
Општина Сремски карловци
Савет за безбедност саобраћаја општине Сремски
НАРУЧИЛАЦ
Карловци
Трг Бранка Радичевића бр.1, 21 205 Сремски Карловци
Општина Сремски Карловци је препознала своју обавезу
и одговорност када је у питању безбедност саобраћаја и
доноси извештај о стању безбедности саобраћаја на
путевима своје општине за 2019 годину. Поред наведене
РЕЗИМЕ
године биће осврта и на раније године и упоређивање
стања безбедности саобраћаја по годинама, односно
праћењр трендова у ком правцу иде стање безбедности
саобраћаја у општини Сремски Карловци.
ИЗРАЂИВАЧ

RSTS – Road safety and traffic solutions

ЗАКОНСКИ
ОСНОВ

Члан 14. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС,
24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и 23/2019)
Члан 36 Правилника рада савета за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник РС“, бр. 8/2020)

РУКОВОДИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Драган Бјељац, маст. инж. саоб.

САРАДНИЦИ НА
ПРОЈЕКТУ

Бојан Тешевић ПС Сремски Карловци

ЛИЦЕ ЗА
ПРАЋЕЊЕ
ПРОЈЕКТА

Живорад Милановић спец. струк. инж. маш.
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1. Увод
Овим Извештајем извршена је анализа постојећег стања безбедности саобраћаја у
општини Сремски Карловци у 2019. години. За спровођење анализе коришћена је
Интегрисана база података о обележјима безбедности саобраћаја у Републици Србији
[1], израђена од стране Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, као и
подаци прикупљени од Министарства унутрашњих послова, тј. полицијске станице у
Сремским Карловцима.
Извештај је састављен из девет поглавља:
• У првом поглављу Извештаја приказана је структура Извештаја о стању
безбедности саобраћаја у општини Сремски Карловци у 2019. години.
• У другом поглављу Извештаја извршено је поређење стања безбедности
саобраћаја на подручју јединице локалне самоуправе Сремски Карловци са истим
периодом у претходних пет година (број саобраћајних незгода, последице
саобраћајних незгода, односно број тешких телесних повреда, лаких телесних
повреда и погинулих лица).
• У трећем поглављу Извештаја извршена је анализа основних показатеља
безбедности саобраћаја у општини Сремски Карловци у 2019. години. На почетку
је дат приказ апсолутних показатеља у 2019. години, a након тога процентуална
промена у односу на претходну, 2018. годину. Затим је приказана расподела
категорија возила која су учествовала у саобраћајним незгодама, као и расподела
лица настрадалих у саобраћајним незгодама по својствима учешћа у саобраћају.
Након тога, приказана је расподела повређених лица у саобраћајним незгодама
по старости. Временска расподела обухватала је месечну, дневну и часовну
расподелу саобраћајних незгода. Просторна расподела саобраћајних незгода
обухватала је локацију саобраћајне незгоде (у насељу, ван насеља). Поред тога,
таксативно су набројане улице у којима су се догађале саобраћајне незгоде у 2019.
години. Поред тога, извршена је расподела саобраћајних незгода према групама
типова, а затим су приказани најчешћи типови у свакој од група типова. На крају
трећег поглавља анализирани су утицајни фактори настанка саобраћајних
незгода.
• У четвртом поглављу Извештаја израчунате су вредности јавног и саобраћајног
пондерисаног ризика у 2019. години за територију општине Сремски Карловци.
Добијене вредности јавног и саобраћајног ризика придружене су одговарајућим
класама ризика.
• У петом поглављу Извештаја приказани су трошкови саобраћајних незгода,
израчунати на основу модела за израчунавање трошкова саобраћајних незгода
дефинисаног у Стратегији безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије
за период од 2015. до 2020. године.
• У шестом поглављу Извештаја дат је кратак извештај о последњим доступним
подацима о понашању учесника у саобраћају на подручју јединице локалне
самоуправе, односно полицијске управе.
• У седмом поглављу Извештаја приказано је праћење достизања претходно
дефинисаних циљева (циљеви у складу са националном стратегијом безбедности
саобраћаја на путевима).
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•

•

У осмом поглављу Извештаја дат је кратак преглед најважнијих активности и
мера које су предузете у претходном периоду са прегледом утрошених
финансијских средстава и активности које је потребно реализовати у будућем
периоду са циљем унапређења безбедности саобраћаја на подручју јединице
локалне самоуправе.
У деветом поглављу Извештаја таксативно су набројани најважнији резултати до
којих се дошло анализом броја и последица саобраћајних незгода које су биле
предмет овог Извештаја.

2. Поређење стања безбедности саобраћаја на подручју јединице локалне
самоуправе у претходних пет година
У овом поглављу Извештаја приказана је анализа саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода у периоду од 2015. године до 2019. године.
У табели 1. приказан је број саобраћајних незгода на територији општине Сремски
Карловци у претходних пет година, односно у периоду од 2015. године до 2019. године.
Табела 1. Број саобраћајних незгода у периоду од 2015. године до 2019. године
ГОДИНА
СН ПОГ
СН ПОВ
СН НАСТ
СН МШ
УКУПНО СН
2015
0
18
18
21
39
2016
2
18
20
22
42
2017
0
15
15
21
36
2018
0
10
10
19
29
2019
1
8
9
19
28

45
40
35
30

25
20
15
10
5
0
2015

2016

2017

2018

2019

Графикон 1. Расподела броја саобраћајних незгода у периду од 2015. године до 2019.
године
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Са графикона 1 може се видети да је од 2016. године успостављен опадајући тренд броја
саобраћајних незгода у општини Сремски Карловци, односно да се број саобраћајних
незгода константно смањује. Укупан годишњи број саобраћајних незгода се са 42
саобраћајне незгоде у 2016. године, смањио на 28 саобраћајних незгода у 2019. години.
У табели 2 приказане су последице саобраћајних незгода на територији општине
Сремски Карловци у претходних пет година, односно у периоду од 2015. године до 2019.
године. Последице саобраћајних незгода су приказане по следећој расподели: погинула
лица, тешко повређена лица и лако повређена лица у саобраћајним незгодама. Збир свих
последица представља укупан број настрадалих лица.
Табела 2. Последице саобраћајних незгода у од 2015. године до 2019. године
ГОДИНА
ПОГ
ЛТП
ТТП
УКУПНО НАСТ
2015
0
23
4
27
2016
2
27
3
32
2017
0
17
3
20
2018
0
14
3
17
2019
1
12
2
15

35
30
25
20
15
10
5
0
2015

2016

2017

2018

2019

Графикон 2. Последице саобраћајних незгода (укупан број настрадалих) од 2015.
године до 2019. године
Са графикона 2. може се видети да је од 2016. године успостављен опадајући тренд броја
настрадалих лица у општини Сремски Карловци. Расподела настрадалих лица по
годинама је следећа: 2015. године 27 лица; 2016. године 32 лица; 2017. године 20 лица;
2018. године 17 лица; и 2019. године 15 лица. Када су у питању погинула лица у периоду
од претходних пет година, 2016. године је погинуло два лица, а 2019. године једно лице
је погинуло у саобраћајним незгодама.
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3. Саобраћајне незгоде и последице према основним обележјима у 2019.
години
У овом поглављу Извештаја приказана је анализа саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода из 2019. године.

3.1. Основни подаци о броју саобраћајних незгода и њихових последица
У 2019. години догодило се укупно 28 саобраћајних незгода. Од наведеног броја 9
саобраћајних незгода је са настрадалим лицима, а 19 саобраћајних незгода са
материјалном штетом.
У табели 3. приказан је број саобраћајних незгода у 2019. години, као и процентуална
промена у односу на претходну, 2018. годину. Анализом броја незгода може се
закључити да је укупан број саобраћајних незгода у 2019. години смањен за 3,4%. Број
саобраћајних незгода са настрадалим лицима у 2019. години смањен је 10,0%, док је број
саобраћајних незгода са материјалном штетом oстао исти као у 2018. години.
Табела 3. Број саобраћајних незгода у 2019. години и промена у односу на 2018.
годину
ГОДИНА
СН ПОГ
СН ПОВ
СН НАСТ
СН МШ
УКУПНО СН
2018
0
10
10
19
29
2019
1
8
9
19
28
ПРОМЕНА
+100%
-20,0%
-10,0%
-3,4%
Анализом последица саобраћајних незгода долази се до закључка да је у 2019. години
укупно настрадало 15 лица. Од тог броја 12 лица задобило је лаке телесне повреде, 2
лица задобило тешке телесне повреде, док је једно лице погинуло.
У табели 4. приказане су последице саобраћајних незгода из 2019. године, као и
процентуална промена у односу на претходну, 2018. годину. Анализом броја
настрадалих лица може се закључити да је укупан број настрадалих лица у 2019. години
смањен за 11,7%.
Табела 4. Последице саобраћајних незгода у 2019. години и промена у односу на 2018.
годину
ГОДИНА
ПОГ
ЛТП
ТТП
УКУПНО НАСТ
2018
0
14
3
17
2019
1
12
2
15
ПРОМЕНА
+100%
-14,3%
- 33,3%
-11,7%

3.2. Учешће категорија возила у саобраћајним незгодама
У 28 регистрованих саобраћајних незгода учествовало је укупно 36 возила. Највећи број
возила чинила су путничка возила (21) и теретна возила (9), док су остале категорије
возила биле заступљене у значајно мањем броју.
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Табела 5. Учешће појединих категорија возила у саобраћајним незгодама
КАТЕГОРИЈА
СН НАС
СН МШ
УКУПНО
МОТОЦИКЛ
2
2
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
4
17
21
ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
3
6
9
ПРИКЉУЧНО ВОЗИЛО
1
1
2
АУТОБУС
1
1
2
УКУПНО
11
25
36
прикључно
возило
6%

Аутобус
3%

мотоцикл
5%

теретно возило
26%
Путничко возило
60%

мотоцикл

Путничко возило

теретно возило

прикључно возило

Аутобус

Графикон 3. Расподела категорија возила која су учествовала у саобраћајним
незгодама
Процентуално учешће категорија возила у саобраћајним незгодама било је заступљено
у следећем вредностима: путничко возило 60%; теретно возило 26%; прикључно возило
6%; мотоцикл 5%; аутобус 3%.

3.3. Својства повређених лица у саобраћајним незгодама
На графикону 4. приказана је расподела повређених лица у саобраћајним незгодама
према својству учешћа у саобраћајним незгодама. Највећи број повређених лица
учествовао је у саобраћајној незгоди у својству возача (7 лица, 50%). Остала повређена
лица учествовала су у својству путника (5 лица, 36%) и пешака (2 лица, 14%).
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Путник, 5, 36%
Возач, 7, 50%

Пешак, 2, 14%

Возач

Пешак

Путник

Графикон 4. Расподела повређених лица према својствима учешћа у саобраћају

3.4. Старосна расподела повређених лица у саобраћајним незгодама
На графикону 5. приказана је расподела последица саобраћајних незгода по питању
старосне структуре учесника у саобраћајним незгодама.

60+

51-60
41-50
31-40
16-30
0-16
0

1

2

3

4

Графикон 5. Старосна расподела повређених лица
Резултати показују следећу расподелу повређених лица по старосним групама: 2
повређена лица била су старости до 16 година; 3 повређена лица старости 16-30 година;
3 повређена лица старости 31-40 година; 3 повређена лица старости 41-50 година; 2
повређена лица старости 51-60 година и једно повређено лице старости преко 60 година.
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3.5. Временска расподела саобраћајних незгода
Месечна расподела саобраћајних незгода
Анализом броја незгода (видети табелу 6 и графикон 6) долази се по података се највећи
број саобраћајних незгода догодио у месецу децембру (5 СН) и августу (5 СН). Док се са
друге стране у фебруару, априлу и јулу месецу није догодила ниједна саобраћајна
незгода.
У табели 6, приказана је дистрибуција саобраћаних незгода са настрадалим лицима и
саобраћајних незгода са материјалном штетом, по месецима у току 2019. године.
Табела 6. Месечна расподела саобраћајних незгода
МЕСЕЦ
СН НАС СН МШ СН УКУ.
ЈАНУАР
3
3
ФЕБРУАР
0
МАРТ
1
1
2
АПРИЛ
0
МАЈ
3
3
ЈУН
1
1
2
ЈУЛ
0
АВГУСТ
5
5
СЕПТЕМБАР
3
3
ОКТОБАР
2
2
НОВЕМБАР
3
3
ДЕЦЕМБАР
1
4
5
УКУПНО
9
19
28
6
5
4
3
2
1
0

сн нас

сн мш

Графикон 6. Месечна расподела саобраћајних незгода
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Дневна расподела саобраћајних незгода
У табели 7, приказана је дистрибуција саобраћаних незгода (са настрадалим лицима и
материјалном штетом) по данима у току недеље.
Табела 7. Дневна расподела саобраћајних незгода и последица
ДАН
СН НАС СН МШ СН УКУ.
ПОНЕДЕЉАК
1
3
4
УТОРАК
1
2
3
СРЕДА
5
5
ЧЕТВРТАК
1
1
ПЕТАК
2
2
4
СУБОТА
3
2
5
НЕДЕЉА
2
4
6
УКУПНО
9
19
28
Расподела саобраћајних незгода по данима у току недеље је следећа: понедељак (4 СН);
уторак (3 СН); среда (5 СН); четвртак (1 СН); петак (4 СН); субота (5 СН); недеља (6
СН).

5
4
3
2
1
0

сн нас

сн мш

Графикон 7. Дневна расподела саобраћајних незгода
Часовна расподела саобраћајних незгода
Анализом броја незгода (видети табелу 8 и графикон 8) долази се до податка се највећи
број саобраћајних незгода догодио у периодима 13:00-14:00 h, 14:00-15:00 h, 18:00-19:00
h и 19:00-20:00 h.
Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима биле су заступљене у следећим периодима:
08:00-09:00 h, 10:00-11:00 h, 14:00-15:00 h, 15:00-16:00 h, 16:00-17:00 h, 18:00-19:00 h.
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Табела 8. Часовна расподела саобраћајних незгода
ЧАС
СН НАС СН МШ СН УКУ.
01-02
1
1
03-04
1
1
07-08
1
1
08-09
1
1
2
09-10
2
2
10-11
1
1
2
12-13
1
1
13-14
3
3
14-15
3
3
15-16
1
1
16-17
2
2
17-18
1
1
18-19
1
2
3
19-20
3
3
20-21
1
1
23-24
1
1
УКУПНО
9
19
28
5

4

3

2

1

0
2

4

8

9

10

11

13

14

сн нас

15

16

17

18

19

20

21

24

сн мш

Графикон 8. Часовна расподела саобраћајних незгода

3.6. Просторна расподела саобраћајних незгода
Просторна расподела саобраћајних незгода има за циљ да се свака саобраћајна незгода
што прецизније стусти на карту, односно терен.
Локације саобраћајних незгода се првенствено требају поделити на саобраћајне незгоде
у насељу и ван насеља. У табели 9, може се видети да је у насељу број саобраћајних
незгода био значајно већи него на путевима ван насеља (у насељу 19 СН, ван насеља 9
СН).
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Табела 9. Расподела саобраћајних незгода по месту саобраћајне незгоде
МЕСТО СН
СН УКУ.
НАСЕЉЕ
19
ВАН НАСЕЉА
9
УКУПНО
28
Према подацима МУП-а локације (улице) саобраћајних незгода су следеће:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Једанаест саобраћајних незгода догодило се Државном путу IIA реда;
Две саобраћајне незгоде у улици Карловачких ђака;
Једна саобраћајна незгода у улици Пинкијева;
Пет саобраћајних незгода у улици Митрополита Стратимировића;
Једна саобраћајна незгода у улици Буковачка;
Једна саобраћајна незгода у улици Карађорђева;
Једна саобраћајна незгода у улици Вука Караџића;
Једна саобраћајна незгода у улици Кривац;
Једна саобраћајна незгода у улици М. Горког;
Једна саобраћајна незгода у улици К. Мира;
Две саобраћајне незгоде у улици Јована Јовановића Змаја;
Једна саобраћајна незгода у улици Прерадовићева.

Просторном анализом саобраћајних незгода долази се до закључка да се највећи број СН
догодио на државном путу IIA реда (11 СН).

3.7. Групе типова саобраћајних незгода
Од 2016. године од стране припадника саобраћајне полиције који раде увиђаје
саобраћајних незгода започето је евидентирање података о типовима
саобраћајних незгода. Сви дефинисани типови саобраћајних незгода су
подељени у пет тзв. група типова, и то:
1. Саобраћајне незгоде са једним возилом,
2. Саобраћајне незгоде са пешацима,
3. Саобраћајне незгоде са паркираним возилима,
4. Саобраћајне незгоде са најмање два возила – без скретања,
5. Саобраћајне незгоде са најмање два возила – скретање или прелазак.
Према подацима МУП-а на територији општине Сремски Карловци у току 2019. године
били су заступљени следећи типови СН:
• СН са једном возилом (10 СН);
• СН са два возила (13 СН);
• СН са више возила (5 СН).
Када су у питању видови саобраћајних незгода, расподела је била следећа:
• Чеони судар (9 СН);
• Бочни судар (19 СН).
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3.8. Утицајни фактори настанка саобраћајних незгода
У поступку вођења података о саобраћајним незгодама укључено је и евидентирање
утицајних фактора. Наиме, за сваку саобраћајну незгоду се евидентирају сви утицајни
фактори за које полицијски службеник који врши увиђај процени да су утицали на
настанак конкретне саобраћајне незгоде.
Појединачни утицајни фактори били су заступљени у следећем обиму:
• Небезбедно одстојање или растојање између возила – 5 СН;
• Неприлагођења брзина возила условима саобраћаја и стању пута – 14 СН;
• Препрека на путу – 4 СН;
• Неуступање првенства пролаза – 1 СН;
• Погрешно извођење радњи возилом од стране возача – 4 СН.

4. Јавни и саобраћајни ризик страдања
Ризици представљају релативне показатеље безбедности саобраћаја који указују на
изложеност учесника у саобраћају, тако да се јавни ризик добија стављањем у однос
броја и/или последица СН са бројем становника, а саобраћајни са бројем регистрованих
возила.
На основу података о последицама саобраћајних незгода и података о броју становника
и броју регистрованих возила у наставку Извештаја биће приказани јавни пондерисани
ризик страдања и саобраћајни пондерисани ризик страдања. Број становника за општину
Сремски Карловци преузет је из Извештаја о проценама становништва за Републику
Србију [2] израђеног од стране Републичког завода за статистику, док је број
регистрованих возила добијен од Муп-а.
Јавни пондерисани ризик страдања:
ЈПРС =

ЛТП∗П1+ТТП∗П2+ПОГ∗П3
Број становника

∗ 10.000

ЛТП – број лако повређених лица
ТТП – број тешко повређених лица
ПОГ – број погинулих лица
П 1 – коефицијент са вредношћу 1
П 2 – коефицијент са вредношћу 13
П 3 – коефицијент са вредношћу 99.
Број становника = 8.376.
ЈПРС =

12∗1+2∗13+1∗99
∗ 10.000
8376
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Слика 1. Класе јавног пондерисаног ризика страдања [3]
На основу прорачуна јавног пондерисаног ризика страдања и анализе са усвојеним
класама ризика, може се закључити да се јавни поднерисани ризик налази у трећој класи
ризика страдања становништва.
Саобраћајни пондерисани ризик страдања:
СПРС =

ЛТП∗П1+ТТП∗П2+ПОГ∗П3
Број регистрованих возила

∗ 1.000

ЛТП – број лако повређених лица
ТТП – број тешко повређених лица
ПОГ – број погинулих лица
П 1 – коефицијент са вредношћу 1
П 2 – коефицијент са вредношћу 13
П 3 – коефицијент са вредношћу 99.
Број регистрованих возила = 3.035.
СПРС =

12∗1+2∗13+1∗99
∗ 1.000
3035

СПРС = 45,1.

Слика 2. Класе саобраћајног пондерисаног ризика страдања [3]
На основу прорачуна саобраћајног пондерисаног ризика страдања и анализе са
усвојеним класама ризика, може се закључити да се саобраћајни поднерисани ризик
налази у другој класи ризика страдања становништва.

45

Службени лист Општине Сремски Карловци, 26/2020

5. Трошкови саобраћајних незгода
Висина штете настале у саобраћајним незгодама се не може прецизно измерити и
израчунати, па се примењују различити поступци за процену висине штете настале у
саобраћајним незгодама.
На основу модела рачунања висине штете дефинисаног у Стратегији безбедности
саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године [4]
процењено је да трошкови једне саобраћајне незгоде са погинулим износе 317.317 €,
једне саобраћајне незгоде са тешко повређеним 34.094 €, а једне саобраћајне незгоде са
лако повређеним 3.181 €.
Применом наведеног модела, а узимајући у обзир број и последице саобраћајних незгода
у 2019. години, израчунати су трошкови саобраћајних незгода за општину Сремски
Карловци (видети табелу 10).
Табела 10. Процењени трошкови саобраћајних незгода
ПОСЛЕДИЦА
БРОЈ
ЦЕНА (У €)
ТРОШКОВИ
ЛАКО ПОВРЕЂЕНО ЛИЦЕ
12
3.181
38.172
ТЕШКО ПОВРЕЂЕНО ЛИЦЕ
2
34.094
68.188
ПОГИНУЛО ЛИЦЕ

1

317.317

317.317

УКУПНО: 423.677 €
Трошкови лако повређених лица износе 38.172 €, трошкови тешко повређених лица
износе 68.188 €, док трошкови погинулих лица износе 317.317 €, што у укупном збиру
трошкова износи 423.677 €.

6. Понашање учесника у саобраћају на подручју јединице локалне
самоуправе Сремски Карловци, односно полицијске управе Нови Сад
Последњи доступни подаци о понашању учесника у саобраћају на подручју јединице
локалне самоуправе Сремски Карловци, односно полицијске управе у Новом Саду
преузети су из Истраживања о индикаторима перформанси безбедности саобраћаја за
2018. годину за полицијску управу Нови Сад [5].
Понашања учесника у саобраћају приказана су кроз: употребу мобилног телефона
возача, коришћење сигурносног појаса у возилу, употребу заштитних система за децу у
возилима, употребу заштитних кацига на мопедима и мотоциклима и понашања пешака
у саобраћају.
Истраживање индикатора безбедности саобраћаја у 2018. години, у Новом Саду,
показује да возачи теретних возила најчешће користе мобилни телефон у вожњи, затим
возачи путничких аутомобила, а најређе возачи аутобуса. У Новом Саду, просечно
19,3% возача теретних возила користи мобилни телефон у вожњи, с тим да је највећа
употреба евидентирана на ауто-путу, затим у насељу, а најмања ван насеља. Просечно
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6,6% возача путничких аутомобила у Новом Саду користи мобилни телефон, при чему
то најчешће чине на ауто-путу, затим ван насеља, а најмање у насељу. Коришћење
мобилних телефона у вожњи од стране возача аутобуса евидентирано је у насељу (4%)
и ван насеља (2%), графикон 9 [5].

Графикон 9. Употреба мобилних телефона возача према категорији возила у
полицијској управи Нови Сад [5]
Коришћење сигурносног појаса возача путничких аутомобила у полицијској управи
Нови Сад, веће је у односу на сувозаче, при чему се вредност индикатора не разликује
значајно између категорија саобраћајница. Тако, просечна употреба сигурносног појаса
у Новом Саду за возаче и сувозаче износи респективно 92,5% и 82%. Током мерења
индикатора у 2018. години незнатно мања употреба појаса сувозача у путничким
аутомобилима је евидентирана у насељу, у односу на остале две категорије
саобраћајнице, Графикон бр. 10 Употреба сигурносног појаса на задњем седишту у
путничким аутомобилима највећа је на ауто-путу (21%), затим следе саобраћајнице ван
насеља (18,9%), док је најмања на саобраћајницама у насељу где 14,4% путника са
задњег седишта користи сигурносни појас, графикон бр. 10. [5].

Графикон 10. Употреба појаса у путничким аутомобилима и доставним возилима до
3,5t у полицијској управи Нови Сад [5]
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Посматрано за децу до 3 године, анализа резултата употребе заштитних система у
полицијској управи Нови Сад, показује да се вредност индикатора не разликује значајно
према категорији саобраћајнице. Посматрано за све категорије саобраћајница, просечно
55,6% деце до 3 године се правилно превози у Новом Саду, према резултатима
истраживања 2018. године. За децу од 4 до 12 година, вредност индикатора је већа. Ван
насеља 71,4% деце од 4 до 12 година се правилно превози на ауто-путу; 69,2% у насељу;
и 51,1% ван насеља (Графикон 11) [5].

Графикон 11. Употреба заштитних система за децу у полицијској управи Нови Сад [5]
Коришћење кацига мотоциклиста и путника на мотоциклима ван насеља износи
респективно 97,5% и 93,3%; у насељу, респективно 97,6% и 90%. Коришћење заштитних
кацига мопедиста и путника на мопедима мање је у односу на мотоциклисте и путнике
на мотоциклима. Просечно 91,4% мопедиста и 90% путника на мопедима користи
заштитну кацигу на обе категорије саобраћајница у Новом Саду (Графикон 12) [5].

Графикон 12. Употреба заштитних кацига у полицијској управи Нови Сад [5]
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Анализа вредности индикатора везаних за понашање пешака у полицијској управи Нови
Сад показује да 15% пешака прелази коловоз док је укључено црвено светло, што
представља најнеповољнију вредност индикатора понашања пешака у Новом Саду.
Висок проценат пешка прелази коловоз ван пешачког прелаза (12,2%), као и висок
проценат деце пешака (10%). Од пешака који прелазе коловоз на пешачком прелазу 4,4%
то чини уз коришћење телекомуникационих уређаја.

Графикон 13. Понашање пешака у полицијској управи Нови Сад [5]

7. Праћење достизања дефинисаних циљева у складу са националном
стратегијом безбедности саобраћаја на путевима
Имајући у виду да тренутно није донета Стратегија безбедности саобраћаја за општину
Сремски Карловци, праћење достизања дефинисаних циљева биће посматрано у односу
на националну стратегију безбедности саобраћаја на путевима.
Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015.
до 2020. године дефинисани су следећи основни циљеви [4]:
1. да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године,
2. да се преполове: годишњи број погинулих, број тешко повређене деце, број
тешко повређених лица у 2020. години, у односу на 2011. годину и
3. да се преполове укупни, годишњи друштвено-економски трошкови
саобраћајних незгода у 2020. години, у односу на 2011. годину.
Анализом стања безбедности саобраћаја у општини Сремски Карловци може се
закључити следеће:
1. У 2019. години нема погинуле деце на путевима,
2. Број погинулих лица у 2019. години (једно лице) је једнак броју погинулих лица
у 2011. години (једно лице). Број тешко повређених лица у 2019. години (два
лица), мањи је од броја тешко повређених лица у 2011. години (три лица).
3. Процењени годишњи трошкови саобраћајних незгода на основу модела рачунања
висине штете дефинисаног у Стратегији безбедности саобраћаја на путевима
Републике Србије за период од 2015. до 2020. године, у 2019. години износили су
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423.677 €, док су на основу истог модела трошкови саобраћајних незгода у 2011.
години процењени на износ од 486.400 €.
На основу наведених података долази се до закључка да тренутно стање безбедности
саобраћаја показује тежњу ка испуњењу циљева дефинисаних Стратегијом безбедности
саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до 2020. године, имајући у
виду да у 2019. години није било погинуле деце, да је број тешко повређених лица и
трошкова саобраћајних незгода смањен у 2019. години у односу на 2011. годину.

8. Преглед најважнијих активности и мера са циљем унапређења
безбедности саобраћаја у општини Сремски Карловци
На основу Извештаја о реализацији програма коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Сремски
Карловци, усвојеног 6.12. 2019. године, најважније реализоване активности са
трошковима реализације у току 2019. године су приказани у табели 11.
Табела 11. Активности и трошкови реализације у 2019. години

У оквиру наведених активности издвајају се следеће реализоване активности и мере:
1. Обука ученика основне школе у Сремским Карловцима за безбедно учествовање у
саобраћају;
2. Обука ученика гимназије и богословије у Сремским Карловцима за безбедно
учествовање у саобраћају – вршњачка едукација;
3. Обука деце школског узраста за безбедно учешће бициклом у саобраћају;
4. Обука старијих лица 65+ за за безбедно учествовање у саобраћају;
5. Изградња успоривача брзине возила у зони школе;
6. Израда извештаја о стању у безбедности саобраћаја;
7. Присуство семинарима унапређења знања из области безбедности саобраћаја;
8. Техничко опремање јединице саобраћајне полиције;
9. Набавка светлећих обележја за ученике предшколског и школског узраста;
10. Набавка награда за такмичења и поклона за промоцију безбедности саобраћаја;
11. Реализација акције „безбедна и спретна вожња“;
12. Релизација представе „Пажљивкова правила“;
13. Додела ауто-седишта за децу.
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Планиране активности са трошковима реализације за 2020. годину усвојене су
Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине Сремски Карловци, 6.12. 2019. године (табела 12).

Табела 12. Активности и трошкови реализације предвиђене у 2020. години

У оквиру научно – истраживачког рада у области безбедности саобраћаја поред осталог
планирана и израда Стратегије безбедности саобраћаја за општини Сремски Карловци
за период 2020. – 2025. године.
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9. Закључак
На основу анализе саобраћајних незгода и последица у општини Сремски Карловци за
2019. годину, могу се издвојити следећи показатељи стања безбедности саобраћаја:
➢ У 2019. години догодило се укупно 28 саобраћајних незгода. 9 саобраћајних
незгода је са настрадалим лицима, а 19 саобраћајних незгода са материјалном
штетом.
➢ Укупно је настрадало 15 лица. Од тог броја 12 лица задобило је лаке телесне
повреде, 2 лица задобило тешке телесне повреде, а једно лице је погинуло.
➢ Укупан број саобраћајних незгода у 2019. години, у односу на 2018. годину,
смањен за 3,4%. Број саобраћајних незгода са повређеним лицима смањен је 10%,
док је број саобраћајних незгода са материјалном штетом остао непромењен. Број
настрадалих лица смањен је за 11,7%.
➢ Најзаступљеније категорије у саобраћајним незгодама била су путничка возила
(60%) и теретна возила (26%).
➢ Повређена лица у саобраћајним незгодама учествовала су у својству возача (7
лица, 50%), путника (5 лица, 36%) и пешака (2 лица, 14%).
➢ Највећи број саобраћајних незгода догодио у децембру (5 СН) и августу (5 СН).
Док се са друге стране у фебруару, априлу и јулу месецу није догодила ниједна
саобраћајна незгода.
➢ Недеља (6 СН), субота (5 СН) и среда (5 СН) су дани у којима се догодио највећи
број саобраћајних незгода. Најзаступљенији периоди у току дана били су
периоди: 13:00-14:00 h, 14:00-15:00 h, 18:00-19:00 h и 19:00-20:00 h.
➢ По просторној расподели у насељу се догодило 19 саобраћајних незгода, а ван
насеља 9 саобраћајних незгода. Највећи број саобраћајних незгода догодио се на
Државном путу IIA реда.
➢ Јавни поднерисани ризик износи 163,6 и одговара вредности треће класе ризика
становништва.
➢ Саобраћајни поднерисани ризик износи 45,1 и одговара вредности друге класе
ризика страдања становништва.
➢ Према приказаном моделу израчунати су трошкови саобраћајних незгода са
настрадалим лицима. Трошкови лако повређених лица износе 38.172 €, трошкови
тешко повређених лица износе 68.188 €, док трошкови погинулих лица износе
317.317 €, што у укупном збиру трошкова износи 423.677 €.
➢ Последњи доступни подаци о понашању учесника у саобраћају на подручју
јединице локалне самоуправе Сремски Карловци, односно полицијске управе у
Новом Саду преузети су из Истраживања о индикаторима перформанси
безбедности саобраћаја за 2018. годину за полицијску управу Нови Сад.
➢ Праћење достизања дефинисаних циљева посматрано је у односу на националну
стратегију безбедности саобраћаја на путевима.
➢ У 2019. години за потребе реализације планираних активности утрошено је
2.042.556,00 РСД, док је планом за 2020. годину предвиђен износ у вредности
2.400.000,00 РСД.
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ОДЛУКУ
5.

О ДОДЕЛИ DE MINIMIS ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ “ЈАВОР“ДОО ИЗ
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

22.

ОДЛУКУ
6.

О ОБРАЗОВАЊУ И О ОТВАРАЊУ БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

24.

7.

Р Е Ш Е Њ Е О ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА
СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА
СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ

28.

8.

ЗАКЉУЧАК
Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из Програма пословања Јавног
комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци за I
квартал, за 2020. годину.

29.

9.

ЗАКЉУЧАК
Извештај о стању безбедности саобраћаја на
путевима општине Сремски Карловци за 2019.годину.

30.

10.

ИЗВЕШТАЈ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ЗА 2019. ГОДИНУ

31.
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