
СЛУЖБЕНИЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 17/2017.  
03. јула 2017. године  

Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

 

На основу члана 1 .  Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени 

лист општине Сремски Карловци “  број 14/11)  и члана 64.  став 1.  тачка 2.  Статута 

општине Сремски Карловци („Службени лист општинe Сремски Карловци“ број 

12/08,17/12),Општинско веће општине Сремски Карловци на седници одржаној дана   29. 

јуна 2017. године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

I 

 

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини.  

 

II  

 

Комисија се састоји од председника и 2  члана и то:  

 

Председник Комисије:  

1. Богдан Савић 

 

Чланови Комисије:  

         2.   Станко Гаић  

         3.   Живорад Милановић 

 

Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период од годину дана.  

 

III 

  

Задатак Комисије из тачке I  овог Решења је прикупљање писаних понуда и 

њихово јавно отварање,  односно прикупљање пријава за јавну лицитацију и 

спровођење поступка јавне лицитације,  вођење записника и давање предлога одлуке о 

давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Председнику општине.  
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IV 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општинe Сремски Карловци“.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 020-28/2017-I/1           ПРЕДСЕДНИК   

Дана: 29. јуна 2017. године 

Сремски Карловци                                            Ненад Миленковић,c.p. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 3. став 3. Одлуке о скидању усева са пољопривредног 

земљишта у државној својини које се налази на територији општине Сремски Карловци 

(«Службени лист општинe Сремски Карловци » бр.14/17) и члана 64.  став 1.  тачка 2.  

Статута општине Сремски Карловци („Службени лист општинe Сремски Карловци“ 

број 12/08,17/12),Општинско веће општине Сремски Карловци на седници одржаној 

дана  29. јуна 2017. године донело је: 

 

 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ  

 

 

I 

Oбразује се радна група за скидање усева са пољопривредног земљишта на 

територији општине Сремски Карловци које се користи без правног основа. 

 

 

II 

Радна група се састоји од председника и 2  члана и то:  

 

Председник Радне групе:  

1. Владимир Жеравица 

 

Чланови:  

         2. Јуришић Драган    

         3. Мирослава Половински-Хорватовић    

 

Председник и чланови Радне групе именују се на мандатни период од годину 

дана.  
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III 

 

 Задатак радне групе је да на основу информације о бесправном коришћењу 

пољопривредног земљишта добијене од Одељења за локални економски развој и 

привреду(у даљем тексту:Одељење) изврши идентификацију парцела и сачини план 

скидања усева са истих. 

 Након идентификације парцела које се бесправно користе, радна група ће 

упутити Председнику општине допис да донесе Одлуку о скидању усева за предметну 

парцелу. 

Радна група ће дати налог Одељењу да изврши јавну набавку услуге скидања, 

превоза и складиштења усева. 

Радна група ће обавештавати јавност о предузетим активностима. 

 

 

                                                                IV 

 

 

 Oва одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општинe Сремски Карловци“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                               
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                                    ПРЕДСЕДНИК             

Број:020-35/2017-I/1 

Дана:29. јуна 2017. године                                       Ненад Миленковић,с.р.  

Сремски Карловци 

 

 

 

 

        На основу члана 64. став 1. тачка 8. Статута општине Сремски Карловци („Сл. 

лист Општине Сремски Карловци“, број 12/2008 и 17/2012) и  члана 9. Одлуке о 

равноправности полова („Службени лист Општине Сремски Карловци“ бр. 8/2015 и 

36/2016),  Општинско веће Општине Сремски Карловци на седници одржаној дана  29. 

јуна  2017. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

И ОСТВАРИВАЊЕ ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ 

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

Члан 1. 

  

 

             Образује се Савет за родну равноправност и остваривање једнаких могућности 

на територији општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Савет за родну 
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равноправност), као повремено саветодавно тело Општинског већа Општине Сремски 

Карловци. 

 

                

Члан 2. 

 

              Савет има председника/председницу и 2 члана/чланице које именује 

Општинско веће Општине Сремски Карловци. 

              Савет чине представници оба пола, од којих је један члан 

представник/представница НВО Сектора. 

  

  

Члан 3. 

  

 

Савет обавља следеће послове: 

 

- разматра  и  даје  мишљење  о  предлозима одлука  и  других  општих  аката  из 

надлежности   органа   општине,   са  становништва  остваривања  равноправности 

полова; 

- разматра  питања из  надлежности  општине која  се  односе  на  равноправност  

полова, заузима о њима ставове и даје  предлоге за њихово решавање; 

- разматра  предлоге  за  избор  и  именовање лица о којима одлучују органи општине, 

са становиштва   остваривања   равноправне заступљености полова у јавном и 

политичком животу   (у   области   образовања, запошљавања,    културе,    примарне 

здравствене  заштите,  физичке  културе, спорта,  дечје  заштите,  туризма  и  др.), 

утврђује мишљење и даје своје предлоге; 

-разматра  предлоге  и  представке  упућене органима   општине   са   становишта 

остваривања   равноправности   полова, предлаже надлежним органима предузимање 

мера  за  решавање  питања  покренутих  у представкама  и  обавештава  подносиоце 

представки о предузетим активностима; 

- покреће,  иницира  стратегију,  политику  и мере   које доприносе   унапређењу 

равноправности полова; 

- разматра  годишње  извештаје  и  заузима ставове  о  примени  одлука  и  мера  које  

се  

односе на равноправност полова; 

- разматра  планове  акције  за  унапређење равноправности полова и подноси предлоге 

у  

вези са тим; 

- сарађујеса  другим  радним  телима  органа општине   у   питањима   из   њихове 

надлежности,  а  која  се  односе  на равноправност  полова,  а  по  потреби  може 

одржати  заједничку  седницу  са  другим радним телима органа општине; 

-предлаже  формирање  повременог  радног тела  (анкетни  одбори,  комисија)  ради 

сагледавања   стања   у   остваривању равноправности  полова  као  и  ради утврђивања 

чињеница о појединим појавама или  догађајима  који  се  односе  на равноправност 

полова; 

- прати   имплементацију   стандарда   о равноправности полова у актима и политици 

органа  општине,  а  нарочито  у  областима: образовања, културе, примарне 

здравствене заштите,  физичке  културе,  спорта,  дечије заштите,  туризма,  рада  и  

запошљавања, људским правима жена, насиљу над женама, равномерне заступљености 
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жена на местима одлучивања,  институција  и  механизама  за постизања    

равноправности    полова, финансијама и др. 

- предлаже питања из домена равноправности полова које треба разматрати. 

 

 

Члан 4. 

 

 

У  Савет  за родну равноправност и остваривање једнаких могућности именују се: 

 

-     Сандра Фрљановић,  за председника                                             

-     Јована Поповић Бенишек, за члана  

-     Александар Саша Стојкечић, за члана 

 

 

Члан  5. 

 

 

            Савет доноси Пословник о свом раду. 

            Савет доноси Акциони план. 

            Савет  доставља  извештај  о  раду Општинском  већу општине Сремски 

Карловци  најмање  једном годишње. 

 

Члан 6. 

 

 Стручне  и  административно –техничке послове  за  потребе  Савета  обавља 

Одељење за правне и скупштинске послове Општине  Сремски Карловци.  

 

Члан 7. 

 

  

 Накнада за рад Савета уређује се у складу са Одлуком којом се уређује накнада 

за рад радних тела Скупштине општине. 

 

Члан 8. 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сремски Карловци“. 

 

                     
             П Р Е Д С Е Д Н И К 

  

              Ненад Миленковић,c.p. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци                                                        

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ     

Број:020-27/2017-I/1 

Датум:29. јун 2017. година 

Сремски Карловци 
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Република Србија                                                                                                  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци                                                                

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 020-26/2017-I/1 

Дана: 29. јуна  2017. године  

Сремски Карловци 
         

 

 

 

 

 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/2007 и 83/2014) и члана 64. став 1. тачка 8.  Статута општине Сремски 

Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци бр. 12/08 и 17/12), Општинско 

веће општине Сремски Карловци, на седници одржаној дана 29. јуна  2017. године, 

донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ТИМА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ  ЗБРИЊАВАЊА 

ИЗБЕГЛИЦА  ИЗ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

I 

 

 Образује се Тим за спровођење Регионалног програма стамбеног 

збрињавањa избеглица (у даљем тексту: Тим за имплементацију) у саставу: 

  

1. Мина Минић, члан Општинског већа за финансије  

2. Весна Фекете, члан Општинског већа за културу 

3. Горана Гајиновић, координатор Тима за имплементацију, грађевинско 

урбанистички послови 

4. Нада Остојић-Агбаба,  Одељење за друштвене делатности 

5. Сњежана Марјановић, Одељење за финансије и буџет 

6. Ведрана Јањатовић, служба јавних набавки 

7. Савета Катић, Одељење за инвестиције, имовину и грађевинско 

земљиште 

8. Софија Довниковић, Одељење за просторно планирање, урбанизам и 

грађевинарство, 

9. Јела Бугарски, административно технички послови. 

                                         

 

II 
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      Тим за имплементацију има задатак да: организује и стара се да јединица 

локалне самоуправе благовремено извршава обавезе преузете уговорима о сарадњи на 

реализацији потпројеката Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица (у 

даљем тексту РСП), координира активности служби јединице локалне самоуправе које 

обезбеђују административно- техничку и другу врсту подршке у спровођењу РСП-а, 

непосредно и континуирано сарађује са представницима Комесаријата за избеглице и 

миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и Јединице за управљање пројектом 

истраживање и развој д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) у циљу реализације РСП-а, 

извештава Комесаријат и ЈУП о активностима и напретку у реализацији РСП-а у 

јединици локалне самоуправе. 

 

 

III 

 

            Одређује се Горана Гајиновић, координатор Тима за имплементацију, као 

лице задужено за комуникацију са Комесаријатом и ЈУП-ом, као и за координацију 

активности Комесаријата и ЈУП-а са јединицом локалне самоуправе, у циљу ефикасне 

и успешне реализације РСП-а. 

 

 

IV 

 

        За учешће у раду Тима за имплементацију,  чланови имају право на 

накнаду, за рад изван радног времена, а у складу са важећим прописима који се 

примењују на чланове радних тела Скупштине општине Сремски Карловци. 

 

 

V 

 

      Мандат Тима за имплементацију, траје до завршетка свих пројеката. 

 

 

VI 

 

      Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању 

Тима за имплементацију  бр. 020-54/2016-I/2 од 29. јула 2016. године. 

 

  

VII  

 

      Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 

Сремски Карловци“. 

 

 

 

 

                        ПРЕДСЕДНИК 

 

                    Ненад Миленковић,c.p. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

1 

2. 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ  

2 

3. 

РЕШЕЊЕ О  ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА 

ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ И ОСТВАРИВАЊЕ 

ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ 

3 

4. 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ТИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  РЕГИОНАЛНОГ 

ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ  ЗБРИЊАВАЊА ИЗБЕГЛИЦА  

ИЗ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

6 

 

 

 

 


