
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 13/2018  
22. март 2018. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕЛИЛО“ 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Сремски Карловци 

Трг Бранка Радичевића 1 

Број : 42/2018 

Датум: 26. фебруар 2018. године 

       

На основу члана 41. Статута Јавног комуналног предузећа ,, Белило'' из Ср. Карловци, 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ,,Белило'' Ср.Карловци на седници 

одржаној 26.фебруар 2018.године донео је    

 

Одлуку о изменама и допунама 

Ценовника комуналних и других услуга ЈКП „Белило“ 
  

У Ценовнику комуналних услуга,  Поглавље Управљање комуналним отпадом: 

- Ставка “Цена одвожења отпада за домаћинство“ на страни бр.1 мења се. Цена 

без ПДВ-а од 133,03дин. мења се и гласи 146,33дин., а цена са ПДВ-ом од 

146,33дин. мења се и гласи 160,96 дин. 

- На крају  Поглавља Управљање комуналним отпадом додаје се ставка: „Накнада 

за депоновање отпада“. Јединица мере: по издатом рачуну. Цена без ПДВ-а: 

70,00. Износ ПДВ-а: 10%. Цена са ПДВ-ом: 77,00. 

 

Ове измене Ценовника комуналних услуга, код Поглавља Управљање комуналним 

отпадом примењиваће се за све комуналне услуге извршене од 01.04.2018.године. 

 

У Ценовнику комуналних услуга, код Поглавља Обављање комуналне делатности 

зоохигијене: 

- Ставка „Хватање паса луталица“ на страни бр 4. мења се. Уместо „Цена без  

ПДВ-а.  

- 1.400,00дин., цена са ПДВ-ом  1.680,00дин „ гласи „Цена без  ПДВ-а. 

5.000,00дин., цена са ПДВ-ом  6.000,00дин„.  

 

У  Ценовнику комуналних услуга,  Поглавље Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене: 

- Брише се ставка „Цена рада комуналног радника на пословима чишћење снега“. 

 

У Ценовнику комуналних услуга,  Поглавље Одржавање јавних објеката: 

 

- У Ставци „Цена рада портира, телефонисте и радника на одржавања спортских 

објеката“ на страни бр 4. брише се текст „портира, телефонисте и“ тако да сада 

гласи „Цена рада радника на одржавању спортских објеката“.  
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- Ставка „Цена радника на одржавању хигијене у објектима у специфичним 

условима (након изведених завршних радова и сл.)“ на страни бр 5. мења се. 

Уместо „јединица мере: м2, цена без  ПДВ-а.: 3,50 дин., цена са ПДВ-ом: 4,20 

дин.“ гласи „јединица мер: сат, цена без ПДВ-а.: 500,00дин, цена са ПДВ-ом: 

600,00 дин.“ 

 

 

 У Ценовнику комуналних услуга,  Поглавље Одржавање саобраћајница у зимским 

условима: 

 

 

- На крају  Поглавља Одржавање саобраћајница у зимским условима на страни бр 

5. додаје се ставка: „Цена рада камиона опремљеног плугом за чишћење снега и 

расипачем соли“. Јединица мере: сат. Цена без ПДВ-а: 6.000,00. Износ ПДВ-а: 

10%. Цена са ПДВ-ом: 6.600,00. 

 

 

У Ценовнику комуналних услуга,  Поглавље Цена коришћења механизације за 

пружање комуналних услуга: 

 

- Ставка „Цена рада трактора за одвожење осталог отпада“ на страни бр 5. мења 

се. Јединица мере уместо „сат“ гласи „сат/тура“. 

- У ставци „Цена рада камиона сандучара за одвожење осталог отпада“ додаје се 

текст „носивости 5т“ тако да сада гласи „Цена рада камиона сандучара 

носивости 5т за одвожење осталог отпада“.  

- У ставци „Цена рада комбинирке за одвожење осталог отпада“ брише се текст 

„за одвожење осталог отпада“ тако да сада гласи „Цена рада комбинирке“.  

- На крају  Поглавља Цена коришћења механизације за пружање комуналних 

услуга додаје се ставка: „Цена рада трактора опремљеног прикључним 

машинама (плугом, тањирачом, косачицом...)“.  Јединица мере: сат. Цена без 

ПДВ-а: 4.0000,00. Износ ПДВ-а: 10%. Цена са ПДВ-ом: 4.400,00. 

- На крају  Поглавља Цена коришћења механизације за пружање комуналних 

услуга додаје се ставка: „Цена рада камиона са платформом“. Јединица мере: 

сат. Цена без ПДВ-а: 3.200,00. Износ ПДВ-а: 10%. Цена са ПДВ-ом: 3.520,00. 

 

 

У  Ценовнику комуналних услуга,  Поглавље Наплата паркирања: 

 

- После четврте ставке на страни бр 6. додају се две ставке. 

- Додаје се ставка: „Дневна карта за паркирање путничког аутомобила“.  

Јединица мере: дан. Цена без ПДВ-а: 166,67. Износ ПДВ-а: 20%. Цена са ПДВ-

ом: 200,00. 

- Додаје се ставка: „Дневна карта за паркирање  аутобуса“.  Јединица мере: дан. 

Цена без ПДВ-а: 333,33. Износ ПДВ-а: 20%. Цена са ПДВ-ом: 400,00. 

 

У Ценовнику комуналних услуга,  Поглавље Управљање пијацом:  

 

- У ставци „Накнада за дневну продају из камиона“ на страни бр 7. додаје се текст 

„средом и суботом“ тако да сада гласи „Накнада за дневну продају из камиона 

средом и суботом“. 
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- На крају  Поглавља Управљање пијацом додаје се ставка: „Накнада за дневну 

продају из камиона понедељком, уторком, четвртком, петком и недељом“. 

Јединица мере: ком. Цена без ПДВ-а: 200,00. Износ ПДВ-а: 20%. Цена са ПДВ-

ом: 240,00. 

 

 

У Ценовнику комуналних услуга,  Поглавље Остале услуге:  

 

- Ставка „Бетонирање након хаварија“ на страни бр 7. мења се и гласи 

„Бетонирање“.   

- Ставка „Изнајмљивање контејнера 3м3  и 5м3“ на страни бр 7. мења се и гласи 

„Изнајмљивање контејнера 5м3  и 8м3“.  

  

После девете ставке на страни бр 7. додаје се шест ставки: 

 

- Додаје се ставка: „Сат рада за ненормиране послове КВ бравара“.  Јединица 

мере: сат. Цена без ПДВ-а: 1.200,00. Износ ПДВ-а: 20%. Цена са ПДВ-ом: 

1.440,00. 

- Додаје се ставка: „Рад моторне тестере“.  Јединица мере: сат. Цена без ПДВ-а: 

800.00. Износ ПДВ-а: 20%. Цена са ПДВ-ом: 960,00. 

- Додаје се ставка: „Рад моторног тримера за кошење“.  Јединица мере: сат. Цена 

без ПДВ-а: 800.00. Износ ПДВ-а: 20%. Цена са ПДВ-ом: 960,00. 

- Додаје се ставка: „Рад моторне пумпе за воду“.  Јединица мере: сат. Цена без 

ПДВ-а: 800.00. Износ ПДВ-а: 20%. Цена са ПДВ-ом: 960,00. 

- Додаје се ставка: „Рад моторних маказа за живу ограду“.  Јединица мере: сат. 

Цена без ПДВ-а: 800.00. Износ ПДВ-а: 20%. Цена са ПДВ-ом: 960,00. 

- Додаје се ставка: „Техничка подршка у аудио снимању седница и 

манифестација по захтеву“.  Јединица мере: по седници/манифестацији. Цена 

без ПДВ-а: 2.500.00. Износ ПДВ-а: 20%. Цена са ПДВ-ом: 3.000,00. 

 

У Ценовнику комуналних услуга,  Поглавље Ценовник за услуге сахрањивања и друге 

услуге и радове на гробљима у Сремским Карловцима под I Закуп и обнова гробног 

места:  

 

- Ставка  „Обнова закупа гробнице за 2 ковчега”  на страни бр 7. мења се и гласи 

„Oбнова закупа места за гробницу за 2 ковчега“.  

- Ставка  „Обнова закупа гробнице за 4 ковчега”  на страни бр 7. мења се и гласи 

„Oбнова закупа места за гробницу за 4 ковчега“.  

- Ставка  „Обнова закупа гробнице за 6 ковчега”  на страни бр 8. мења се и гласи 

„Oбнова закупа места за гробницу за 6 ковчега“.  

- Ставка  „Обнова закупа хоризонталне резервације 1 гробног места“  на страни 

бр 8. мења се и гласи „Обнова хоризонталне резервације за једно гробно место“ 

 

     Имајући у виду горе наведено, Надзорни одбор Општинском већу доставља Одлуку 

о изменама и допунама Ценовника са прегледом измена, а ради давања сагласности у 

смислу члана 69. Закона о јавним предузећима. 

 

Председник Надзорног одбора  

 

                                                                                                           Лазар  Павловић,c.p. 
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Република Србија  

 Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  

Број:  352-25 /2018-I/1 

Дана:  22. март 2018. године 

Сремски Карловци  

 

 

 

На основу члана   69. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'' 

број, бр. 15/16) и члана  39.став 1.тачка 15 и члана 53 став 2.тачка 1. Статута ЈКП 

''Белило'' Сремски Карловци (''Сл. лист општине Сремски Карловци'' број 4/2013) 

Општинско веће Општине Сремски Карловци је разматрало Ценовник о изменама и 

допунама ценовника комуналних и других услуга Јавног комуналног предузећа 

''Белило'' Сремски Карловци  на својој 41.седници одржаној  22.марта 2018.године и 

донело 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Ценовник о изменама и допунама Ценовника 

комуналних и других услуга Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски Карловци 

број: 42/2018 , коју је донео Надзорни одбор на седници  од 26.фебруара 2018.године . 

  

 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
           

       Ненад Миленковић с.р. 
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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 (''Службени лист 

Општине Сремски Карловци'' број 1/10) и члана 64. Статута Општине Сремски 

Карловци (''Службени лист лист Општине Сремски Карловци'', број 12/08 и 17/12), 

Општинско веће Општине Сремски Карловци на 41. седници одржаној 22.марта 2018. 

године, доноси 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ЗА 2018. 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“. 

Укупна средства остварена од „Посебне накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине“ на уплатном рачуну број: 840-714562843-56 Општине Сремски 

Карловци, износе 1.800.000,00 динара.  

Додатна средства у износу од 2.200.000,00 планирана су Одлуком о буџету 

Општине Сремски Карловци у 2018.г. опредељена за заштиту и унапређење животне 

средине. 

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.  
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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 укупном износу од 4.000.000,00 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 4.000.000,00 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. 

 

Годишњи програм ступа на снагу, наредног дана, од дана објављивања у 

''Службеном листу Општине Сремски Карловци'', а примењиваће се у току 2018. 

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: 501-11/2018-I/1 

Дана: 22. марта 2018.године 

Сремски Карловци 
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1. 
Одлука о изменама и допунама Ценовника комуналних и 

других услуга ЈКП „Белило“ Сремски Карловци 
1 

 

2.  

Закључак којим се даје сагласност на Ценовник о 

изменама и допунама Ценовника комуналних и других 

услуга Јавног комуналног предузећа ''Белило'' Сремски 

Карловци 

2 

 

3. 

Годишњи програм заштите животне средине Општине 

Сремски Карловци  
5 

 


