
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 16/2020  
           06.03.2020. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута Општине Сремски Карловци 

(''Службени лист општине Сремски Карловци'', број 7/19), Општинско веће општине 

Сремски Карловци, на 107. седници од 06.03.2020. године, доноси 

 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ 

 ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА  

ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ  ЗА 2020. ГОДИНУ 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се Програм одржавања објеката путне привреде за 2020. 

годину (у даљем тексту: Програм), који је саставни део ове одлуке. 

Члан 2. 

 Програм обухвата услуге на одржавању објеката путне привреде, а реализоваће 

га Општинска управа преко Одељења за комунално стамбене послове и заштиту 

животне средине, Одељења за инвестиције, имовину и грађевинско земљиште и 

Одељења за локални економски развој и привреду (у даљем тексту: Одељења). 

 Програм ће се реализовати из средстава буџета Општине Сремски Карловци за 

2020. годину у износу од 18.916.000,00 динара, од чега се 806.000,00 динара финансира 

из наменског прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у складу са чланом 

18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10, 101/11, 32/13 - Одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16 – Одлука УС– Одлука 

УС, 24 и 41/18), и износ од 970.000,00 добијен је од Покрајинског секретеријата за 

енергетику, грађевинарство и саобраћај на основу Уговорa o финансирању бр. 143-401-

6933/2019-05 и бр.143-401-6933/2019-05-1. 

Члан 3. 

За пружање услуга на одржавању објеката путне привреде извршиоца ће изабрати 

Општинска управа, у складу са законом. 

Изузетно од става 1. овог члана, за пружање услуге предвиђене на позицији 2 

Програма " Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала)" 

одређује се Јавно комунално предузеће ''Белило'' Сремски Карловци (у даљем тексту: 

Предузеће). 

 Ближи услови за пружање услуга из члана 2. став 1. ове одлуке као и међусобна 

права и обавезе између Општинске управе и Предузећа, односно између Општинске 

управе и извршиоца из става 1. овог члана, уредиће се посебним уговорима. 
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Члан 4. 

 Рачун за услуге одржавања објеката путне привреде из члана 2. став 2. ове одлуке 

Предузеће, односно извршиоц доставља Општинске управи. 

 Плаћање средстава из члана 2. став 2. ове одлуке на рачун Предузећа, односно 

извршиоца, врши се на основу уговора са извршиоцем односно са Предузећем. 

Члан 5. 

 Надзор над пружањем услуга у оквиру Програма врши Општинска управа. 

 Надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа преко Одељања.

 Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје из члана 2. став 2. ове 

одлуке користе се по усвојеном Програму коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Сремски 

Карловци за 2020. годину и динамиком коју одреди Савет за безбедности саобраћаја 

Општине Сремски Карловци. 

 

 

Ближи услови за обављање послова надзора из става 1. овог члана, регулишу се 

уговорима из члана 3. став 3. ове одлуке. 

Члан 6. 

 Општинска управа подноси Скупштини Општине Сремске Карловци годишњи 

извештај о реализацији Програма, са исказаним физичким и финансијским 

показатељима о пруженим услугама. 

Члан 7. 

 Општинска управа, уз претходну сагласност председника Општине, може 

извршити прерасподелу планираних средстава по позицијама Програма, ако постоје 

објективне околности које условљавају потребу за извршењем одређених услуга  у већем 

обиму. 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу Општине Сремски Карловци, a примењиваће се од 15. марта 2020. године. 

 

 

 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

Позиција НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ 

Износ у 

динарима са 

пдв-ом 

1 

Ванредно одржавање саобраћајних површина 

(коловоза, тротоара и др.) након хаварија и 

елементарних непогода  

1.200.000,00 

2 

Одржавање путева у зимским условима (са 

обезбеђењем материјала) 7.590.000,00 

3 Одржавање саобраћајница 7.000.000,00 
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4 

Одржавање хоризонталне и вертикалне 

сигнализације 1.350.000,00 

5 Одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације 1.656.000,00 

6 

Израда извештаја о стању безбедности у саобраћају 

на путевима 120.000,00 

 УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 1-6:  18.916.000,00 

 

 

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА               

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 344-13/2020-I/1                                      Ненад Миленковић с.р. 

Дана: 06.03.2020. године          

Сремски Карловци  
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