
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 8/2017.  
11. априла 2017. године  

Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 
На основу члана 87. и 100. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник 

РС“, број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 -  Одлука УС и 14/16), члана 6. и 7. Одлуке о 
посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист Општине 
Сремски Карловци, број 1/10) и члана 64. Статута Општине Сремски Карловци („Сл. 
лист Општине Сремски Карловци“, број 12/08 и 17/12), Општинско веће Општине 
Сремски Карловци на 19.  седници одржаној дана 11. априла  2017. године, доноси 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Програм садржи мере и активности које се предузимају на заштити и 
унапређивању животне средине и то: 
 

1. Активности у вези управљања неопасним и инертним отпадом; 
2. Сузбијање одраслих форми комараца, кућних форми комараца и сузбијање 

ларви комараца; 
3. Спровођења мера на систематској дератизацији домаћинства и јавних установа; 
4. Мере и активности у оквиру озелењавања и то: 

- Подизање ветрозаштитних појасева предвиђених планском документацијом, 
- Обезбеђивање садница за јесењу садњу у већ постојећим рекреативним 

површинама и парковима. 
5. Вођење систематских испитивања за: 

- Квалитет ваздуха, 
- Мерења радијације, 
- Мерења буке у одређеним зонама; 

6. Организација и учествовање у манифестацијама из области животне средине; 
7. Издавање публикација, радова и информативно пропагандног материјала са 

циљем подизања нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине; 
8. Учествовање на еко конференцијама, сајмовима екологије и другим еколошким 

манифестацијама. 
 

Члан 2. 
 

Финансирање животне средине врши се применом начела: „корисник плаћа“, 
„загађивач плаћа“ и „начела одговорности“. 

Средства остварена на уплатном рачуну број: 840-714562843-56 на рачуну 
„Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине“ у износу од 2.200.000,00 
динара су приход Општине Сремски Карловци. 
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Средства из става 2. овог члана нису остварена од накнаде за коришћење 
природних вредности, накнаде за загађивање животне средине у висини од 40% и 
посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине.  

Средства за заштиту животне средине могу се обезбедити и путем донација, 
средства међународне помоћи, програма и фондова ЕУ, УН и међународних 
организација. 

 
Члан 3. 

 
Средства за финансирање мера и активности на заштити животне средине 

наведених у члану 1. овог Програма обезбеђују се из средстава буџета Општине 
Сремски Карловци у износу од 2.200.000,00 динара који се оствари на територији 
Општине Сремски Карловци. 

 
Члан 4. 

 
Планирани расходи на реализацији и предузимању мера и активности наведених 

у члану 1. Програма износе 2.200.000,00 динара. 
 

Члан 5. 
 
Активности у вези сузбијања одраслих форми комараца, кућних форми 

комараца и сузбијању ларви комараца из члана 1. тачке 2., као и спровођење мера на 
систематској дератизацији домаћинстава, јавних установа из члана 1. тачке 3. сматра се 
да има приоритет у односу на остале тачке Програма. 

 
Члан 6. 

 
За реализацију овог програма потребно је успоставити ефикасну сарадњу са 

јавним комуналним предузећима, школама, удружењима грађана и другим органима и 
организацијама. 

 
Члан 7. 

 
Овај годишњи програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Општине Сремски Карловци“, а примењиваће се у току 2017. 
године. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     П Р Е Д С Е Д Н И К 
Општина Сремски Карловци 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ       Ненад Миленковић,c.p. 
Број: 501-25/2017-I/1 
Дана: 11. 04. 2017. године 
Сремски Карловци 
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        На основу члана 39. став 4. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“ 
број 45/13) члана 64.  тачка 11. Статута општине Сремски Карловци („Сл. лист 
Општине Сремски Карловци“, број 12/2008 и 17/2012), Општинско веће Општине 
Сремски Карловци на седници одржаној дана  11.априла  2017. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У 
О  САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА  
НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 
Члан 1. 

  
               Овом Одлуком уређује се заштита права пацијената на територији општине 
Сремски Карловци која се обезбеђује одређивањем лица које обавља послове саветника 
за заштиту права пацијената.   
 

Члан 2. 
 

              Саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим 
приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.   

 
Члан 3. 

  
                Послове саветника за заштиту права пацијената (у даљем тексту: саветник 
пацијената) обавља лице које је запослено у Општинској упави општине Сремски 
Карловци и испуњава следеће услове: дипломирани правник је са положеним стручним 
испитом за рад у органима државне управе, има најмање три године радног искуства у 
струци и познаје прописе из области здравствене заштите.  

 
Члан 4. 

  
           Саветник пацијената има службену легитимацију, којом се идентификује 
приликом доласка у здравствену установу, приватну праксу и друго правно лице које 
обавља одређене послове из здравствене делатности. 
            Образац и садржину здравствене легитимације прописује министар надлежан за 
послове здравља. 

Члан  5. 
 

            Здравствена установа, приватна пракса и друго правно лице које обавља 
одређене послове из здравствене делатности  дужни су да на видном месту истакну име 
и презиме, радно време саветника пацијената, као и адресу и број телефона на које се 
пацијент може обратити ради заштите својих права.   

 
Члан  6.  

 
               Пацијент, односно његов законски заступник, може поднети приговор 
саветнику пацијената, писмено или усмено на записник. По приговору, саветник 
пацијената одмах, а најкасније у року од пет радних дана од дана подношења 
приговора, утврђује све битне околности и чињенице везане са наводима изнетим у 
приговору.   
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Члан  7.  
 

               У циљу ефикасног рада светника пацијената,з дравствена установа, приватна 
пракса и правна лица дужни су да саветнику пацијената, у присуству здравственог 
радника, омогући увид у медицинску документацију пацијената, која је у вези са 
наводима изнетим у приговору.  
                Здравствена установа, приватна пракса и правна лица обавезни су да, на 
захтев саветника пацијената, у поступку по приговору, без одлагања, а најкасније у 
року од пет радних дана, доставе саветнику пацијената све тражене информације, 
податке и мишљења. 
                 Након утврђивања свих релевантних чињеница и околности, саветник 
пацијената сачињава извештај, који одмах, а најкасније у року од три радна дана, 
доставља подносиоцу приговора, руководиоцу организационе јединице и директору 
здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе.  
                  Директор здравствене установе, односно оснивач приватне праксе, обавезан 
је да у року од пет радних дана од  добијања извештаја саветника пацијената,  достави 
саветнику  пацијената обавештење о поступању  и предузетим мерама у вези са 
приговором.   

 
Члан 8. 

  
                      Подносилац приговора, који је незадовољан извештајем саветника 
пацијената, може се, у складу са законом, обратити Савету за здравље општине 
Сремски Карловци, здравственој инспекцији, односно надлежном органу организације 
здравственог осигурања код које је пацијент здравствено осигуран. 
  

Члан  9.   
 

                  Саветник пацијената доставља месечни извештај о поднетим приговорима 
директору здравствене установе, ради његовог информисања и предузимања одређених 
мера у оквиру његове надлежности. 
                  Саветник пацијената доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи 
извештај Савету за здравље општине Сремски Карловци. 
               Министар надлежан за послове здравља прописује начин поступања по 
приговору,  образац и садржај записника и извештај саветника пацијената.   
 

Члан 10.  
 

              Саветник пацијената обавезан је да у свом раду поступа у складу са прописима 
којима се уређује заштита података о личности. 
   

Члан  11.  
 

           Надзор над радом саветника пацијената вршиће Савет за здравље општине 
Сремски Карловци  и министарство надлежно за послове здравља. 
 

Члан 12.  
 

Средства за рад саветника пацијената обезбеђују се у буџету Општине. 
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Члан 13.  
 

              Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу пштине Сремски Карловци“. 
              
 
          П Р Е Д С Е Д Н И К        
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Ненад Миленковић,c.p.  
Општина Сремски Карловци                                                        
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 50-2/2017- I/1 
Датум: 11.априла 2017. године 
Сремски Карловци 
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         На основу члана 27.став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 
72/11, 88/13 и 105/14), члана 11. став 2. у вези са чланом 62. став 1. и 3. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист Општине Сремски Карловци“, број 3/16) и 
члана  64. став 1. тачка 11. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист 
Општине Сремски Карловци“, број 12/08 и 11/12), Општинско веће општине Сремски 
Карловци, на седници одржаној дана 11.априла 2017.године, доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ОПРАВДАНОСТИ И ЦЕЛИСХОДНОСТИ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ НА ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3484/15 И 3484/16 К.О. СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ СА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 
 
                                                                            I 
 
        Оправдано је и целисходно пренети право јавне својине, без накнаде, на 
парцелама број 3484/15 и 3484/16 К.О. Сремски Карловци, са Општине Сремски 
Карловци на Републику Србију. 
          Пренос права јавне својине извршити на начин и под условима утврђеним 
Законом о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13 и 105/14) и 
Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Сремски Карловци“, 
број 3/16). 

II 
     
         О спровођењу овог Закључка стараће се председник Општине Сремски Карловци 
и Одељење за инвестиције, имовину и грађевинско земљиште Општине Сремски 
Карловци. 
 
                                                          О б р а з л о ж е њ е 
 
         Републичка дирекција за имовину Републике Србије поднела је дана 16.03.2017. 
године Општини Сремски Карловци иницијативу број 464-196/2017 за пренос права 
јавне својине без накнаде, на непокретностима – катастарским парцелама број 3484/15 
и број 3484/16 К.О Сремски Карловци, са Општине Сремски Карловци на Републику 
Србију.  
         Влада Републике Србије донела је дана 24.01.2017. године Уредбу 05 број 110-
385/2017, којом се утврђује лучко подручје на пристаништу за посебне намене за 
претовар нафте и нафтних деривата у Сремским Карловцима. Уредбом је утврђено да 
лучко подручје чине катастарске парцеле број 3484/15 и 3484/16, уписане у Лист 
непокретности број 6589 К.О. Сремски Карловци, укупне површине 40а 57m². 
         Одредбом члана 203. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС“, број 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-др.закон, 92/2016 и 
104/2016), прописано је да су луке и пристаништа добра у општој употреби, а одредбом 
члана 214. истог Закона, да су лучко земљиште и лучка инфраструктура у својини 
Републике Србије. 
         Чланом 10. став 7. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 73/11, 
88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16), прописано је да су добра у општој употреби у 
својини Републике Србије. 
         Према Закону о јавној својини (члан 26.), располагањем стварима у јавној својини 
сматра се и пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом 
или без накнаде). О прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице 
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локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице 
локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне 
самоуправе (члан 27. став 10. ЗЈС).  
         Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Сремски 
Карловци“, број 3/16), прописано је да грађевинским земљиштем у јавној својини 
општине располаже општина, у складу са законом којим је уређена област 
грађевинског земљишта и овом одлуком, те да се располагањем грађевинским 
земљиштем сматра и међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној 
својини (члан 10. став 1. тачка 3.) Међусобно располагање власника грађевинског 
земљишта у јавној својини је пренос права јавне својине на грађевинском земљишту 
између носилаца права јавне својине (члан 62. став 1.). Међусобно располагање између 
носилаца права јавне својине на грађевинском земљишту врши се непосредном 
погодбом, по тржишним условима, с тим да се грађевинско земљиште може отуђити 
или дати у закуп без накнаде, односно по цени, односно закупнини која је мања од 
тржишне, у складу са законом, подзаконским актом Владе Републике Србије и овом 
одлуком (члан 62. став 3.) 
         Према члану 11. став 1. Одлуке, председник Општине Сремски Карловци доноси 
решење о располагању грађевинским земљиштем, прибављању грађевинског 
земљишта у јавну својину општине, као и сва друга решења и акте који се доносе на 
основу ове одлуке. Пре доношења аката из става 1. Овог члана, председник је обавезан 
прибавити од Општинског већа закључак о оправданости и целисходности доношења 
аката из става 1. овог члана. 
         Уредбом Владе Србије утврђено је лучко подручје на пристаништу за посебне 
намене за претовар нафте и нафтних деривата у Сремским Карловцима (на основу које 
је извршен и упис забележбе лучког подручја на парцелама број 3484/15 и 3484/16 К.О. 
Сремски Карловци), а Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама прописано 
да су луке и пристаништа добра у општој употреби, те да су лучко земљиште и лучка 
инфраструктура у својини Републике Србије. Да би пристаниште за посебне намене у 
Сремским Карловцима могло да  служи сврси за коју је намењено, неопходно је 
пренети право јавне својине на предметним парцелама са Општине Сремски Карловци 
на Републику Србију. 
         Због свега наведеног, Општинско веће сматра да је оправдано и целисходно 
пренети право јавне својине, без накнаде, на парцелама број 3484/15 и 3484/16 К.О. 
Сремски Карловци, са Општине Сремски Карловци на Републику Србију. 
       
 
Република Србија                                                                                 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 464-5/2017-I/1 
Дана: 11.04.2017. године 
Сремски Карловци 
 

  П Р Е Д С Е Д Н И К    
 
Ненад Миленковић, c.p. 
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