
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 5 
26. априла 2013. године  

Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

                                                                
             

На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи („Служени гласник 
РС“ број 72/09), члана 1. и 2. Правилника о критеријумима за умањење накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину 
легализације објеката („Службени гласник РС“ број 26/11) и члана 40. став 1. тачка 15. 
Статута општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ 
број 12/08) Скупштина општине Сремски Карловци на својој 6. седници од 25. априла 
2013.године, доноси 
 
                                                              О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УГОВАРАЊЕ 
ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 

             У Oдлуци о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта („Службени лист oпштине Сремски Карловци“ број 12/03, 3/05, 2/06 и 01/10) 
члан 21а. мења се и гласи: 
 

„Критеријуми за умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта који су 
прописани чланом 1. и 2. Правилника о критеријумима за умањење накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину 
легализације објеката („Службени гласник РС“ бр. 26/11), примењују се у започетим 
поступцима легализације, као и у поступцима издавања грађевинске дозволе за 
породичне стамбене зграде чија је нето површина до 100 м2, односно 200 м2, од дана 
ступања на снагу ове Одлуке до 30.јуна 2013.године.“ 
 

Члан 2. 
 

             У члану 22. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 
 
             „Уговор закључен на рате се може пре истека рока исплатити, тако што се 
преостали ревалоризовани износ умањује за 15 %.“       
 
 

Члан 3. 
 

            У члану 29. став 1. речи: „Одељење за урбанизам и грађевинско земљиште“ 
замењују се речима „Одељење за буџет и привреду“. 
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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 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Број:  418-3/2013-I/1 
Дана:  25. априла 2013.                                                         Рајко Маринковић, с.р.  
Сремски Карловци 
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 На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и члана 40. став 1. тачка 32. Статута општине 
Сремски Карловци („Сл. лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/2008 и 17/2012), 
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 6. седници одржаној дана 25. априла 
2013. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 

О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Сремски 
Карловци за 2012. годину, ангажоваће се лице које испуњава услове за обављање 
послова ревизије финансијских извештаја, прописане Законом којим се уређује 
рачуноводство и ревизија. 
 

Члан 2. 
 
 Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке извршиће се у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама. 
 Уговор са изабраним лицем потписаће се по добијању сагласности Државне 
ревизорске институције. 
 

Члан 3. 
 
 Извештај о извршеној екстерној ревизији биће саставни део завршног рачуна 
буџета Општине Сремски Карловци за 2012. годину. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Сремски Карловци“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     П Р Е Д С Е Д Н И К  
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                Рајко Маринковић, с.р. 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број: 400-8/2013-I/1 
Дана: 25. априла 2013. 
Сремски Карловци 
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На основу члана 28. став 1. тачка 9. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09, 24/11), члана 19. Правилника о начину и 
поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 58/12) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута 
Општине Сремски Карловци ("Службени лист Општине Сремски Карловци, број 
12/2008 и 17/12), Скупштине општине Сремски Карловци на 6. седници од 25.априла 
2013.године, доноси      

  
О Д Л У К У 

 
о расписивању конкурса за израду идејног урбанистичко-архитектонског решења 

дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења 
 

Члан 1. 
 

На основу ове Одлуке расписаће се конкурс за израду Идејног урбанистичко- 
архитектонског решења дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног 
окружења (у даљем тексту: Конкурс). 

По врсти: Конкурс је отворени, идејни и међународни. 

 
Члан 2. 

 
Циљ Конкурса је избор најбољег Идејног урбанистичко-архитектонског 

решења. 

Члан 3. 
 

Конкурсом су обухваћени слободни простори Трга Бранка Радичевића, Трга 
патријарха Бранковића, зелена површина између државног пута I реда M-22/1 и Улице 
Ивана Мажуранића као и изграђене структуре на Тргу патријарха Бранковића (блок са 
тржним центром и Соколским домом као и пословни објекат на Тргу патријарха 
Бранковића број 4).  
 Учесници конкурса могу преиспитати контактне зоне (анкетни део конкурса): 
слободну површину између државног пута I реда M-22/1, улице Теодора Крачуна са 
комплексом Стефанеума као и улични низ у Улици Ивана Мажуранића оријентисан 
према државном путу, и предложити начин организације и уређења. 

Укупна површина просторне целине која је предмет конкурса износи 3,24 ha, а 
укључујући и делове анкетног конкурса 4,76 ha.  
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Члан 4. 
 

Конкурс расписује Oпштина Сремски Карловци (у даљем тексту: расписивач). 
Општину заступа Председник Општине (у даљем тексту: Председник)  
На основу стручних и техничких квалификација и референци у организацији 

конкурса, као и организационих способности за спровођење конкурса расписивач 
поверава спровођење конкурса Удружењу урбаниста Србије и Војвођанском удружењу 
урбаниста (у даљем тексту: спроводилац). 

Међусобни односи у спровођењу конкурса између расписивача и спроводиоца  
уређују се уговором о спровођењу Конкурса. 

 
Члан 5. 

 
Жири конкурса је колективно тело образовано да оцењује рангира и бира 

конкурсне радове. 
Жири чине девет чланова и то: два представника расписивача и седам стручних 

чланова. 
Расписивач именује стручне чланове и заменике стручних чланова жирија у 

састав жирија, које на основу стручних квалификација и референци у области 
конкурсног задатка предлажу: 

1. Удружење урбаниста Србије 
2. Војвођанско удружење урбаниста 
3. Удружење архитеката Србије 
4. Републички завод за заштиту споменика културе 
5. Покрајински завод за заштиту споменика културе 
6. Покрајински завод за заштиту природе 
7. Међународна заједница – градови побратими 

 
Члан 6. 

 
Удружење урбаниста Србије и Војвођанско удружење урбаниста именују два 

известиоца према стручним квалификацијама у области конкурсног задатка. 
Известиоци обављају претходни преглед конкурсних радова, утврђују 

испуњеност конкурсних и услова датих конкурсним задатком и о томе без вредносних 
конотација извештавају стручни жири у свим фазама Конкурса. 

 
 

Члан 7. 
 

Удружење урбаниста Србије именује лице за обављање административно 
техничких послова током Конкурса. 
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Члан 8. 
 

Средства за израду плана обезбеђена су у буџету Општине Сремски Карловци. 
Члан 9. 

 
Висина конкурсног фонда износи 5.500.000,00 динара. 
 

Члан 10. 
 

Оквирни рок за спровођење конкурса је од маја 2013. године до децембра 2013. 
године.  
 

Члан 11.  
 
Изложба радова са дискусијом одржаће се у згради Општине Сремски 

Карловци, Трг Бранка Радичевића 1.  

 
Члан 12. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Општине Сремски Карловци". 
 

 
Република Србија                                                                     
Аутономна Покрајина Војводина                                                                     
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  
Број:  35-59/2013-I/1 
25. априла 2013. године 
С Р Е М С К И   К А Р Л О В Ц И  
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                    Рајко Маринковић, c.p 
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На основу члана 26. и 27. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' 
број 119/2012), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Сремски Карловци 
(''Службени лист општине Ср.Карловци '' број 12/08 и 17/2012), Скупштина општине 
Сремски Карловци је на својој  6. седници одржаној дана 25. априла 2013. године,  
донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ 
 

Члан 1. 
 
 Скупштина општине Сремски Карловци образује Комисију за именовања 
општине Сремски Карловци (у даљем тексту: Комисија ),  која ће спровести  поступак 
именовања директора јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци. 
 Комисија има председника и четири члана. 
 

Члан 2. 
 

 У  Комисију се именују: 
 За председника Душанка Јањушић 
 
 За чланове:   2. Стеван Жеравић, представник Сталне конференције градова и 
општина, 
   3. Неда Брајеновић 
   4. Драган Тришић 
   5. Софија Довниковић 
    
 

Члан 3. 
 
 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Сремски Карловци''. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ      ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-6/2013-I/1 
25. априла 2013.                     Рајко Маринковић, с. р. 
Сремски Карловци 
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 На основу члана 12. и 19. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' 
број 119/2012) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Сремски Карловци (''Сл. 
лист општине Сремски Карловци'' број 12/2008 и 17/2012), Скупштина општине 
Сремски Карловци на својој 6.седници од 25. априла 2013. године,  доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''БЕЛИЛО''  СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 
I 

 
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Белило''   Сремски Карловци  

именују се: 
За председника 
 
1. Бригита Димитријевић 

 
За чланове:  
 
2. Горан Билић 
3. Мирко Шарић 

 
II 

 
 Одређује се накнада за рад у Надзорном одбору, и то председнику у износу од  
25% од нето зараде директора Јавног предузећа, а члановима Надзорног одбора у 
износу од 20% од нето зараде директора Јавног предузећа, на месечном нивоу. 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у ''Службеном листу 
општине Сремски Карловци''. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                      ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-10 /2013-I/1                   Рајко Маринковић, с.р. 
25. априла 2013. 
Сремски Карловци 
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 На основу члана 55. став 2. Закона о основама система образовања васпитања 
(''Сл. гласник РС'' број 72/09 и 52/2011) и члана  40. став 1. тачка 32. Статута општине 
Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 12/08 и 17/2012) 
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 6. седници од 25. априла 
2013.године,  доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ''КАРЛОВАЧКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ'' У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 
 
I 

 
 

АЛЕКСАНДАР БАШИЋ, разрешава се дужности члана Школског одбора 
''Карловачке гимназије'' у Сремским Карловцима. 

 
 

II 
 

        
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 
 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 610- 5/2013-I/1            
25. априла 2013.                        Рајко Маринковић, с. р. 
Сремски Карловци 
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 На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања васпитања 
(''Сл. гласник РС'' број 72/09 и 52/2011) и члана  40. став 1. тачка 32. Статута општине 
Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски Карловци'' број 12/08 и 17/2012) 
Скупштина општине Сремски Карловци на својој 6. седници од 25. априла 2013. 
године,  доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О   ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ''КАРЛОВАЧКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ'' У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 
 
I 

 
 

ЗАГОРКА МУНИЖАБА, именује се за  члана Школског одбора ''Карловачке 
гимназије'' у Сремским Карловцима. 

 
 

II 
 

        
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Сремски Карловци''. 
 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 610- 6/2013-I/1            
25. априла 2013.              Рајко Маринковић, с.р. 
Сремски Карловци 
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 На основу члана 11. Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 92/11) и члана 40. став 1. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. 
лист Општине Сремски Карловци“, број 12/08 и 17/2012), Скупштина општине Сремски 
Карловци на шестој седници од 25. априла 2013. године,  доноси 
 

ПЛАН РАДА  
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ 

I. План рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2013. годину, обухвата:  

− Задатке  Општинског  штаба за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб) и утврђене 
непосредне изворне надлежности  Штаба, које су прописане  Законом о ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије",  бр. 111/09 и 92/11), Уредбом о 
саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник Републике 
Србије", број 98/10), Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите  на 
територији општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, 
број 12/11). 

− Задатке, који су Законом прописани или наложени од стране виших органа, а из 
надлежности су јединице локалне самоуправе, где Штаб учествује као координатор, 
предлагач и иницијатор.  

− Задатке, који нису реализовани на основу Плана рада Општинског штаба за ванредне 
ситуације за 2012. годину.  

− Детаљније разрађен оперативни део Плана рада Општинског штаба за ванредне 
ситуације за 2013. годину, где су конкретније одређене активности носиоца активности 
и рокови за реализацију планираних активности.  
 

План рада обухвата  период  фебруар-децембар 2013. године и  заснива се на 
постојећим законским прописима, а његова реализација ће делимично зависити и од динамике 
доношења подзаконских аката, који се очекују у 2013. години, а у надлежности су Владе 
Републике Србије и Министарства унутрашњих послова.  

II. Тежишни задаци Општинског штаба за ванредне ситуације у 2013. години  

1. Задаци који се односе на:  
 

- Израду и доношење Процене угрожености од елементарних непогода и других 
несрећа на територији општине Сремски Карловци. 

 
- Израду и доношење планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, за 

територију општине Сремски Карловци. 
 
 - Активности, које се односе на координацију субјеката заштите и спасавања на 

територији општине Сремски Карловци.  
 
- Континуирано  информисање становништва и свих субјеката заштите и спасавања у 

вези предузимања мера и реализацији задатака цивилне заштите.  
 
- Друге задатке, које наложи: Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне 

ситуације, Републички штаб за ванредне ситуације и Окружни штаб за ванредне ситуације. 
 
 
 
 



Службени лист Општине Сремски Карловци, 5/2013 

 

12 
 

III. Оперативни део годишњег плана  
 

Р.Б. Садржај рада активност  Носилац активности  Сарађује  Рок  
1  2  3  4  5  
1.  

Разматрање и достављање  
Скупштини општине Сремски 
Карловци на усвајање  нацрта 
Извештаја о раду Општинског 
штаба за ванредне ситуације за 
2012. годину. 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања, 
у складу са чл. 7. Одлуке о 
организацији и 
функционисању цивилне 
заштите на територији 
општине Сремски Карловци 
(„Службени лист општине 
Сремски Карловци“ број 
12/11) -Одељење за друштвене 
делатности и општу управу 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду  

I квартал 2013. 

  

2.  Разматрање и достављање  
Скупштини општине Сремски 
Карловци на усвајање  нацрта 
Плана рада Општинског штаба 
за ванредне ситуације за 2013. 
годину 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду  

I квартал 2013. 

 

3.  Разматрање информације о 
усвојеном Извештају о заштити 
од града на подручју 
Јужнобачког управног округа за 
2012. годину и донетим 
Закључком од стране 
Републичког штаба за ванредне 
ситуације 

Окружни штаб за ванредне 
ситуације 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду 

I квартал 2013. 

 

4.  Разматрање Извештаја о стању и 
довођењу система за јавно 
узбуњивање (сирена) у 
функцију. 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредну 
ситуације у 
Новом Саду 

I квартал 2013. 

 

5. Разматрање Извештаја о стању, 
управљању, евиденцији и 
проблематици склањања на 
територији општине Сремски 
Карловци 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду и ЈП 
"Склоништа"  

I квартал 2013. 

6. Разматрање Извештаја о 
предузетим мерама заштите од 
пожара и организацији 
превентивних мера заштите од 
пожара на територији општине 
Сремски Карловци 

Управа за ванредне ситуације 
у Новом Саду 

Надлежна 
организациона 
јединица 
Општинског органа 
управе задужена за 
обављање послова 
заштите и 
спасавања 

I квартал 2013. 

7. 

 

Доношење Закључка о саставу и 
именовању руководиоца и 
чланова стручно-оперативних 
тимова (СОТ) Општинског 
штаба за ванредне ситуације  

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду  

II квартал 
2013. 
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8. Разматрање Извештаја о 
предузимању превентивних 
мера у области одбране од 
поплава из надлежности 
општине Сремски Карловци 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду, ЈВП 
"Воде Војводине" 
и ВДП 
"Шајкашка" Нови 
Сад  

II квартал 
2013. 

9. Упознавање са Методологијом и 
Упутством за израду процене 
угрожености и планова заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама и Методологијом за 
израду процене и планова 
заштите од удеса и обавезе 
субјеката планирања на 
подручју Јужнобачког управног 
округа 

Управа за ванредне ситуације 
у Новом Саду 

 II квартал 
2013. 

10.  Разматрање и давање мишљења 
на предлог Процене 
угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа на 
територији општине Сремски 
Карловци 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Одељење за 
друштв. делат. и 
општу управу,  
Одељење за 
привреду, Управа 
за ванредне 
ситуације у 
Новом Саду 

 

у складу са 
задатим 
роковима 

надлежниих 
органа 

11.  Разматрање и давање мишљења 
на документе Плана заштите и 
спасавања у ванредним 
ситуацијама на територији 
општине Сремски Карловци 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Одељење за 
друштв. делат. и 
општу управу,  
Одељење за 
привреду, Управа 
за ванредне 
ситуације у 
Новом Саду 

 

у складу са 
задатим 
роковима 

надлежниих 
органа 

12.  Покретање иницијативе -
предлога за израду Плана 
заштите од пожара на 
територији општине Сремски 
Карловци 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду  

II квартал 
2013. 

13.  Анализа стања и организације 
заштите и спасавања на 
територији општине Сремски 
Карловци  и предлагање мера за 
унапређење стања заштите и 
спасавања  

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду  

IV квартал 
2013. 
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14.  Разматрање Информације о 
стању и активностима у вези са 
израдом плана заштите и 
спасавања и плана заштите од 
удеса на територији општине 
Сремски Карловци 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду  

у складу са 
задатим 
роковима 

надлежниих 
органа 

 
15. Предлагање доношења измене и 

допуне Одлуке о организацији и 
функционисау цивилне заштите 
на територији општине Сремски 
Карловци 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду 

током године  

16. Анализа стања и организације 
заштите и спасавања на 
територији општине Сремски 
Карловци у 2012. години и 
предлагање мера за унапређење 
стања заштите и спасавања  

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду  

IV квартал 
2013. 

17.  Разматрање Информације о 
облицима сарадње између свих 
субјеката система заштите и 
спасавања на територији 
општине Сремски Карловци 
(привредна друштва и друга 
правна лица, невладине 
организације, Војска, МУП, 
инспекцијски и други органи), у 
реализацији задатака заштите и 
спасавања  

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду  

IV квартал 
2013. 

18.  Разматрање Информације о свим 
видовима обучавања субјеката 
из области заштите и спасавања 
у општини Сремски Карловци 

Надлежна организациона 
јединица Општинског органа 
управе задужена за обављање 
послова заштите и спасавања 

Управа за 
ванредне 
ситуације у 
Новом Саду  

IV квартал 
2013. 

IV.  Поред наведених задатака, Штаб ће у 2013. години, извршавати и друге задатке који нису 
саставни део овог плана, а произилазе из  налога Републичког штаба за ванредне ситуације и 
других надлежних органа. Предузимаће адекватне мере из своје надлежности у циљу 
правовременог реаговања на опасности, које могу угружавати становништво, материјална 
добра и животну средину на територији општине Сремски Карловци.                                                                                    

V. Годишњи план рада Штаба за 2013. годину, након усвајања од стране Скупштине општине 
Сремски Карловци, објавиће се у Службеном листу општине Сремски Карловци.  

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     П Р Е Д С Е Д Н И К  
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      Рајко Маринковић, с.р. 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број: 8-13/2013-I/1 
Дана: 25. априла 2013. 
Сремски Карловци   
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 На основу члана 40. став 1. тачка 32. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. лист 
Општине Сремски Карловци“, 12/08 и 17/12) Скупштина општине Сремски Карловци на 
својој  6. седници од 25. априла  2013. године, доноси      
 
         

 
               ДЕКЛАРАЦИЈУ 
 
               Сремски Карловци – Општина без ГМО  
 
1. Општина Сремски Карловци се обавезује да ће доследно поштовати Закон о генетички 

модификованим организмимА („Службени гласник Републике Србије“ број 49/2009: у 
даљем тексту Закон о ГМО), захтевати његову доследну примену на територији 
Републике Србије и противити се примени ГМО. 

2. Општина Сремски Карловци у оквиру својих законских и организационих могућности у 
вези са коришћењем или управљањем земљиштем и другим производним ресурсима и 
организовањем пољопривредне производње, прераде и промета пољопривредно 
прехрамбених производа неће дозволити и допустити узгајање и ширење ГМО на својој 
територији. 

3. Општина Сремски Карловци се обавезује да ће предузети све одговарајуће мере, као 
што су стручна предавања и други програми образовања за пољопривреднике и друге 
учеснике у организовању производње, прераде и промета пољопривредно-
прехрамбених производа како се не би одлучили за нелегално узгајање и промет ГМО и 
производа од ГМО. 

4. Општина Сремски Карловци захтева и очекује од свих државних органа и политичких 
странака и покрета да се залажу за доследну примену Закона о ГМО и одговарајућих 
подзаконских аката и да се онемогући недозвољено гајење и промет ГМО и могуће 
штетне последице ГМО и производа од ГМО, на здравље становништва и загађивање 
природе у Републици Србији. 

5. Општина Сремски Карловци очекује од РТС и РТВ, као медијских сервиса грађана 
Србије и других средстава јавног информисања да редовно и објективно информишу 
јавност о примени Закона о ГМО и резултатима истраживања у свету о штетним 
последицама гајења и употребе ГМО и производа од ГМО. 

6. Општина Сремски Карловци позива све градове и општине у Републици Србији, да 
подрже и усвоје ову Декларацију. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ     ПРЕДСЕДНИК 
Број: 32-2/2013-I/1 
25. априла 2013.                                     Рајко Маринковић, c.p. 
Сремски Карловци  
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 

1. 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за 
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта 

1 

   

2. Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета Општине Сремски Карловци за 2012. годину 3 

   

3. 
Одлука о расписивању конкурса за израду идејног 
урбанистичко – архитектонског решења дела старог 
центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења  

4 

   

4. Решење о образовању Комисије за именовање општине 
Сремски Карловци 7 

   

5. Решење о именовању Надзорног одбора ЈКП „Белило“ 
Сремски Карловци 8 

   

6. Решење о разрешењу члана Школског одбора „Карловачке 
гимназије“ у Сремским Карловцима 9 

   

7. Решење о именовању члана Школског одбора „Карловачке 
гимназије“ у Сремским Карловцима 10 

   

8. Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне 
ситуације Општине Сремски Карловци за 2013. годину 11 

   
9. Декларација о Сремским Карловцима – општини без ГМО 15 

 


