
СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 07/2021  
           03.02.2021. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

                                                                                                         

На основу члана 46. став 1., а у вези са чланом 51б Закона о планирању и изградњи  

(“Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 32/19-др. закон и 9/20), члана 9. став 5. 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС“, бр. 

135/04 и 88/10) и члана 44. став 1. тачка 7. Статута општине Сремски Карловци 

(„Службени лист општине Сремски Карловци“, бр. 7/2019), Скупштина општине 

Сремски Карловци, по прибављеном мишљењу Комисије за планове број 06-1/2020-V 

од 12.01.2021. године , на 8. седници одржаној 2.фебруара 2021. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКИХ 

КАРЛОВАЦА 

(ЛОКАЦИЈА НА ЧЕРАТУ) 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације Сремских Карловаца 

(„Службени лист општине Сремски Карловци“, број 4/16) (у даљем тексту: Измене и 

допуне Плана). 

 

Члан 2. 

 

Овом одлуком утврђује се граница обухвата Измена и допуна Плана.  

 

Почетна тачка обухвата Измена и допуна Плана се налази на тромеђи катастарских 

парцела 2828, 2829/2 и 2831/2. 

 

Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу катастарских парцела 2829/2 и 

2892/1 до тромеђе катастарских парцела 2830, 2892/1 и 2831/1, мења правац ка југу и 

прати западну међу катастарске парцеле 2830 до тромеђе катастарских парцела 2830, 

2843 и 2844. 

 

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, пресеца катастарску парцелу 2830, прати 

северну међу катастарске парцеле 2847 до тромеђе катастарских парцела 2847, 1920 и 

1922, мења правац ка југу и прати источну међу катастарских парцела 2847, 2850, 2851/2, 

2854/16, 2854/17, 2854/18, 2854/19 и 2854/20, скреће ка истоку и пратећи северну међу 
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катастарских парцела 1936/2, 1936/3 и 1938 долази до тромеђе катастарских парцела 

1934/2, 1938 и 2103/1 (улица Карловачких ђака). 

 

Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу улице до тромеђе улице и 

катастарских парцела 1940 и 1941/1, мења правац ка западу, прати јужну међу 

катастарске парцеле 1941, пресеца је и наставља у правцу запада пратећи јужну међу 

катастарских парцела 1942, 1945/1, 2854/13, 2854/4, 7923, 2854/29, 2854/25 и 2854/24 и 

долази до тромеђе катастарских парцела 2854/24, 2855 и 3190. 

 

Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарских парцела 2855, 

2856, 2860, 2839, 2838, 2837/2, 2837/1, 2836, 2825 и 2828 и долази до почетне тачке описа 

обухвата Измена и допуна Плана.   

 

Предметна локација налази се у катастарској општини Сремски Карловци. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана 

износи 10,85 ha.     

 

Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Услови и смернице од значаја за израду Одлуке о Измени и допуни Плана дати су 

планским документима вишег реда – Просторним планом подручја посебне намене 

Фрушке горе („Службени лист АПВ“, број 8/19), Просторним планом подручја посебне 

намене Културног предела Сремски Карловци („Службени лист АПВ“, број 57/17), 

Просторним планом подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

„Ковиљско - петроварадински рит“ („Службени лист АПВ“, број 3/12), Просторним 

планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд 

- Суботица - државна граница (Келебиjа) („Службени гласник РС“, број 32/17 и 57/19), 

Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног 

пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница 

("Службени гласник РС", број 40/11 и 39/19), Просторним планом подручја 

инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 69/03, 36/10, 143/14), Просторним планом подручја 

посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав (Паневропски коридор VII) 

(„Службени гласник Републике Србије”, број 14/15) и Просторним планом општине 

Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 15/14). 

 

Члан 4. 

 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измена и 

допуна Плана засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора 

и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору. 

 

Члан 5. 

 

Визија израде Измена и допуна Плана је усклађивање планираних садржаја са 

потенцијалима и ограничењима у простору на начин који би омогућио одрживост 
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планског решења, као и економску, еколошку и социјалну оправданост планираних 

садржаја. 

 

Измене и допуне Плана су циљане и односе се на промену намене површина и 

преиспитивање правила уређења и грађења на локацији на Черату. 

 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, дефинисање 

планираних намена, правила уређења и грађења, заштиту подручја и усклађивање са 

потребама корисника простора. 

 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и 

допуна Плана чини грађевинско земљиште намењено за туризaм, угоститељствo, новије 

и планирано породично становање и саобраћајне површине.  

 

Члан 7. 

 

Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 30 (тридесет) радних дана, 

од дана достављања Обрађивачу Измена и допуна Плана, ажурног катастарског плана за 

обухват Измена и допуна Плана, програмског задатка и прибављања услова од 

надлежних органа и организација. 

 

Члан 8. 

 

Средства за израду Измена и допуна Плана обезбеђује општина Сремски Карловци. 

 

Члан 9. 

 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Одељење за просторно планирање, урбанизам 

и имовинско-правне послове Општине Сремски Карловци. 

 

Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 

6/III. 

 

Члан 10. 

 

Измене и допуне Плана спроводиће се по скраћеном поступку којим се подразумева да 

се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује нацрт измена и 

допуна планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од 

најмање 15 дана. 

 

Члан 11. 

 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Нацрт одлуке о Изменама и 

допунама Плана подлежу стручној контроли и излажу се на јавни увид. 
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Излагање  Нацрта одлуке о Изменама  и допунама Плана на јавни увид оглашава се у 

дневном листу и локалном листу, као и у електронском односно дигиталном облику на 

интернет страници органа надлежног за излагање нацрта планског документа на јавни 

увид (подаци о времену, месту и начину на који заинтересована правна и физичка лица 

могу доставити примедбе на Измене и допуне Плана, као и друге информације које су 

од значаја за јавни увид).  

 

Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта одлуке Измена и допуна Плана, у трајању од 

15 дана, у згради општине Сремских Карловаца, адреса Трг Бранка Радичевића 1, и 

путем интернет странице општине: www.sremski-karlovci.org.rs 

 

Члан 12. 

 

Саставни део ове Одлуке чине: 

- Решење да се не израђује стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана 

генералне регулације Сремских Карловаца на животну средину, које је донело 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне послове, 

Општинскe управе општине Сремски Карловци, под редним бројем 35-80/2020-

V дана 12.01.2021. године. 

- Графички приказ обухвата Измена и допуна планског подручја. 

 

Члан 13. 

 

Измене и допуне Плана биће сачињене у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) 

примерка у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаних Измена и 

допуна Плана у аналогном облику и по један примерак плана у дигиталном облику 

чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у органима 

Општине. 

 

Члан 14. 

 

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:35-7/2020-I/1                                                                ПРЕДСЕДНИК 

ДАНА:2.фебруара 2021.године                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Сремски Карловци                                                                    Бобан Петковић,c.p. 
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На основу члана 6, 7. и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013.-усклађени дин.изн., 

125/2014 - усклађени дин.изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин.изн., 104/2016 - други закон, 96/2017 - усклађени дин.изн., 89/2018 - 

усклађени дин.изн., 95/2018 - други закон, 86/2019 - усклађени дин.изн., и 126/2020 - 

усклађени дин.изн.), члана 32. тачке 6. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 - др. закони и 47/2018) и 

члана 44. став 1. тачке 4. и 8. Статута општине Сремски Карловци („Службени лист 

oпштине Сремски Карловци“, бр. 7/2019), Скупштина oпштине Сремски Карловци на 

својој 8. седници одржаној 2.фебруара 2021. године, доноси 

ОДЛУКУ  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга 

на територији Oпштине Сремски Карловци (у даљем тексту: Општина) и утврђују 

обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе (у 

даљем тексту:Таксе). 

Члан 2. 

Tакса се уводи за: 

1. истицање фирме на пословном простору, 

2. коришћење јавне површине за потребе оглашавања, 

3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина, 

4. постављање различитих објеката и уређаја (платформе и др.) и коришћење 

простора на јавним површинама за одржавање концерата, фестивала и осталих 

културних и других манифестација, спортских и других приредби, 

5. држање средстава за игру ("забавне игре"), 

6. коришћење простора за улазак, пролазак и коришћење јавних површина на 

уређеним и обележеним местима, 

7. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге 

објекте привременог коришћења, 

8. раскопавање јавних површина,  

9. коришћење слободних површина за извођење културног или артистичког 

програма (за снимање радио ТВ емисија-серија, спотова, филмова) и 

10. заузеће јавне површине за постављање плутајућих и хидротехничких објеката. 

Таксе се не плаћају за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа 

и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне 

самоуправе и јавних предузећа према којима Општина Сремски Карловци врши права 

оснивача.  

Јавна површина је дефинисана Одлуком о комуналном уређењу Општине Сремски 

Карловци и Одлуком о привременом постављању објеката на јавним површинама у 

Сремским Карловцима. 
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Члан 3.  

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) је корисник права, предмета и услуга за чије 

је коришћење прописано плаћање таксе. 

Члан 4.  

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је 

коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје коришћење права, предмета или 

услуге. 

Члан 5. 

Обвезник из члана 3. ове oдлуке дужан је да пре коришћења права, предмета или услуга, 

за чије је коришћење прописано плаћање таксе, изврши пријаву постојања основа за 

плаћање таксе - oдељењима Општинске управе општине Сремски Карловци (у даљем 

тексту: Општинска управа) до 31. децембра текуће године за наредну годину. 

Обвезник таксе из члана 2. став 1. тачка 1. ове одлуке, дужан је да поднесе пријаву 

одељењу Општинске управе надлежном за послове финансија и буџета до 31.марта 

текуће године, односно у року од 10 дана од дана почетка обављања делатности, ради 

утврђивања обавезе плаћања комуналне таксе. 

Обвезник таксе из члана 2. став 1. тачка 5. ове одлуке, дужан је да поднесе пријаву 

одељењу Општинске управе надлежном за послове финансија и буџета  до 31.марта 

текуће године, односно у року од 10 дана од дана почетка држања средстава за игру, 

ради утврђивања обавезе плаћања комуналне таксе. 

Пријава из става 1. овог члана садржи следеће податке: 

- за правна лица: назив правног лица, тачну адресу седишта правног лица и 

делатност, порески идентификациони број, матични број правног лица, текући 

рачун, и име и презиме власника (оснивача) са адресом пребивалишта, 

- за физичка лица и предузетнике:  име и презиме, адресу пребивалишта, 

јединствени матични број грађана, број личне карте, порески идентификациони 

број, матични број радње, назив радње са тачном  адресом, делатност и текући 

рачун. 

Обвезник из става 1. овог члана дужан је да сваку насталу промену пријави Општинској 

управи-надлежном одељењу, у року од 10 дана од дана настанка промене. 

Обвезник таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или услуга, за чије је 

коришћење прописано плаћање таксе, прибави решење надлежног одељења Општинске 

управе, осим обвезника за  таксу из члана 2. тачке 1, 3, и 6. ове Одлуке. 

Члан 6. 

Такса се плаћа у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-

употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе 

објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа такса.  
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Комунална такса утврђује се у годишњем, месечном или дневном износу, сразмерно 

времену коришћења, на начин прописан овом одлуком. 

Члан 7. 

Таксе из члана 2. став 1. тачке 1, 2, 4, 7. и 8. ове Одлуке, утврђују се и плаћају у 

различитој висини по зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге и то: 

I. зона обухвата ужи центар Сремских Карловаца и то: Трг Бранка Радичевића, Трг 

Патријарха Бранковића, део Прерадовићеве улице до Змај Јовине улице, део улице 

Патријарха Рајачића до Поштанске улице, улицу Митрополита Стратимировића до Змај 

Јовине улице (закључно са кућним бројевима објеката у ул. Митрополита 

Стратимировића бр. 31. и 32.), улицу Карловачких ђака закључно са кућним бројевима 

објеката у ул. Карловачких ђака бр. 29. и 36., и Карађорђеву улицу (кућни бројеви 26. и 

27.), површине уз Државни пут II A реда бр. 100 од уласка до изласка на територији 

насељеног места Сремски Карловци. 

II. зона обухвата подручја Сремских Карловаца који нису обухваћени I зоном. 

Члан 8. 

Утврђивање, наплату и контролу наплате таксе по овој Одлуци врше надлежна одељења 

Општинске управе и други субјекти којима је то поверено.  

Члан 9. 

За таксу која се утврђује решењем у годишњем износу, обвезник је дужан да до 

доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину, плаћа месечне аконтације у 

висини обавезе за последњи месец године која претходи години за коју се утврђује и 

плаћа такса. 

Разлику између таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, 

обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању 

обавезе за текућу годину. 

Члан 10. 

У погледу поступања по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, 

застарелости наплате, принудне наплате и осталог што није посебно уређено овом 

Одлуком, сходно се примењује закон којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација. 

Члан 11. 

Уплата прихода од такси врши се на уплатне рачуне локалних јавних прихода, 

прописане актима којима се уређује буџетски систем (у даљем тексту: уплатни рачун 

локалних јавних прихода). 

Приход од такси прописаних овом Одлуком припада буџету Општине Сремски 

Карловци. 
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Члан 12. 

У случају промена износа таксе непосредно ће се примењивати одговарајуће одредбе 

законских односно подзаконских прописа које доносе надлежни органи Републике 

Србије, а које се односе на прописивање локалних комуналних такси. 

Члан 13. 

Надлежна одељења Општинске управе и други субјекти којима је то поверено, дужна су 

да воде евиденцију таксених обвезника (подаци о задужењу и наплати такси). 

Члан 14. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

- Општинској управи (надлежном одељењу) у чијој надлежности је право, предмет или 

услуга за чије коришћење се плаћа такса не поднесе пријаву за утврђивање обавезе 

плаћања таксе у прописаном року и не плати таксу предвиђену Таксеном тарифом (члан 

5. став 1. ове Одлуке); 

- Општинској управи (надлежном одељењу) у чијој надлежности је право, предмет или 

услуга за чије коришћење се плаћа такса не пријави или не пријави у прописаном року 

сваку насталу промену (члан 5. став 5. ове Одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице или одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном од 5.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 

20.000,00 динара. 

Уколико обвезник таксе не испуни своју таксену обавезу, одељење Општинске управе 

надлежно за послове финансија и буџета ће принудно извршити наплату неплаћене 

локалне комуналне таксе. 

Члан 15. 

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска 

управа –одељење Општинске управе надлежно за инспекцијске послове.  

Члан 16. 

Права и обавезе лица које су, до дана примене ове Одлуке, утврђене Одлуком о локалним 

комуналним таксама („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 34/2017, 

31/2018 и 37/2019), извршаваће се у складу са том Одлуком. 

Члан 17. 

Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа утврђена за коришћење појединих права, 

предмета и услуга. 
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Члан 18. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама ("Службени лист општине Сремски Карловци", бр. 34/2017, 31/2018 и 37/2019). 

 

Члан 19. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Сремски Карловци" 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

Tарифни број 1. 

1. За истицање фирме на пословном простору обвезници таксе су физичка и правна лица. 

2. Под фирмом, у смислу ове Одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или име на 

пословном простору, које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену 

делатност у том простору.  

3. Такса за истицање фирме утврђује се у годишњем износу и плаћа се за седиште, 

представништво и за сваку издвојену пословну јединицу на територији Општине  

месечно у висини једне дванаестине (1/12) годишњег износа и то до 15. у месецу за 

претходни месец. 

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, 

такса се плаћа само за једну фирму. 

4. Таксена обавеза по овом Тарифном броју настаје даном уписа субјекта (правног или 

физичког лица) у одговарајући регистар, односно престаје даном брисања субјекта из 

одговарајућег Регистра. 

Фирмарина из овог Тарифног броја плаћа се у утврђеним износима без обзира да ли 

обвезник таксе предметну делатност обавља као претежну или споредну. 

За време трајања привремене одјаве обављања делатности, обвезник таксе не плаћа таксу 

по овом Тарифном броју. 

Обвезници који отпочну или престану са радом у току године, плаћају таксу сразмерно 

броју месеца (дана) рада. 

5. Обвезник је дужан да поднесе пријаву за истицање фирме на пословном простору 

одељењу Општинске управе надлежном за послове финансија и буџета, ради утврђивања 

обавезе плаћања таксе. 

Таксу по овом Тарифном броју утврђује, наплаћује и контролише Одељење из 

претходног става ове тачке. 
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До доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину такса се плаћа аконтационо 

у висини обавезе за последњи месец године која претходи години за коју се утврђује и 

плаћа такса. 

За сваку наредну истакнуту фирму ван седишта обвезника такса се умањује за 50% од 

прописане таксе, а које умањење се односи само на обвезнике са седиштем на територији 

Сремских Карловаца. 

6. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана у мала и микро правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају таксу 

за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина). 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 

правна лица, као и предузетници и мала и микро правна лица која имају годишњи приход 

преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 

поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до једне просечне зараде по запосленом 

према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 

правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 

поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде по запосленом  

према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња, мала и микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 

предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 

услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу 

највише до пет просечних зарада по запосленом према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике. 

Под просечном зарадом, у смислу ст. 2, 3. и 4. ове тачке, сматра се просечна бруто зарада 

по запосленом остварена на територији Сремских Карловаца у периоду јануар - август 

године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима 

републичког органа надлежног за послове статистике.  
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7. Таксу по овом Тарифном броју не плаћају: 

- установе чији је оснивач Општина Сремски Карловци, 

- школске и предшколске установе на територији Сремских Карловаца, 

- индиректни корисници буџета Општине, и 

- удружења грађана, хуманитарне, спортске и друге непрофитне организације. 

Тарифни број 2. 

1.За коришћење jaвне површине за потребе оглашавања плаћа се  такса према следећем: 

А) За постављање јарбола и застава такса се утврђује у дневном износу и то: 

        I зона                                                             15,00 динара/по јарболу односно застави 

       II зона                                                             10,00 динара/по јарболу односно застави 

Б) За ласерске приказе и балоне такса се утврђује у дневном износу и то: 

        I зона                                                            50,00 динара/по приказу односно балону 

       II зона                                                           30,00 динара/ по приказу односно балону 

В) За плакате – транспаренте такса се утврђује у дневном износу и то: 

        I зона                                                                                                     20,00 динара/ m2 

       II зона                                                                                                     15,00 динара/ m2 

Г) За  коришћење рекламних ознака - паноа, односно средстава за плакатирање, који 

се постављају на зграде, привремене монтажне објекте, ограде, подзиде и сл., на 

ограде градилишта, заштитне прекриваче грађевинских скела, транспаренте 

између стубова и за оглашавање на посебним објектима који се постављају на другим 

површинама такса се утврђује у дневном износу и то: 

        I зона                                                                                                      10,00 динара/ m2 

       II зона                                                                                                       6,00 динара/ m2 

2. Такса по овом Тарифном броју плаћа се и када коришћење  објеката наведених у овом 

Тарифном броју није пријављено, а ако то комунални инспектор Општине констатује 

записником, таксени обвезник ће бити задужен решењем одељења Општинске управе 

надлежном за послове финансија и буџета. 

3.Таксу из овог Тарифног броја плаћа правно или физичко лице (власник односно 

корисник), на основу решења о постављању објеката донетог од стране одељења 
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Општинске управе надлежном за комуналне послове року од 15 дана од дана пријема 

Решења у случају заузећа до 6 месеци. 

Такса по овом Тарифном броју плаћа се у две једнаке рате на основу решења којег 

доноси Одељење из тачке 3. у случају да су заузећа дужа од 6 месеци и то:  

- прва рата до 01.06. текуће године,  

- друга рата до 01.12. текуће године.  

Такса се не плаћа за читуље, као ни за објаве и огласе који се односе на делатности 

државних органа, органа и организација територијалне аутономије и локалне 

самоуправе, односно истицање медијских порука хуманитарних организација и 

удружења грађана. 

4. Контролу наплате ове комуналне таксе врши одељење Општинске управе надлежно 

за послове финансија и буџета 

5.Одељење из тачке 3. је  дужно да један примерак одобрења за постављање објеката 

наведених у овом Тарифном броју достави одељењу Општинске управе надлежном за 

послове финансија и буџета са подацима наведеним у члану 5. став 4. ове Одлуке. 

Тарифни број 3.    

1. Таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се годишње у  

следећим  износима: 

1) за теретна возила (камион, камионет, приколице и полуприколице): 

- за камионе до 2 t носивости  1.780 динара, 

- за камионе од 2 t до 5 t носивости  2.370 динара, 

- за камионе од 5 t до 12 t носивости 4.130 динара, 

- за камионе преко 12 t носивости  5.900 динара; 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  590 динара;  

3) за путничка возила: 

- до 1.150 cm³  590 динара, 

- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³  1.170 динара, 

- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³  1.770 динара, 

- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³  2.370 динара, 

- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³   3.570 динара, 
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- преко 3.000 cm³  5.900 динара; 

4) за мотоцикле: 

- до 125 cm³  470 динара, 

- преко 125 cm³ до 250 cm³  700 динара, 

- преко 250 cm³ до 500 cm³  1.170 динара, 

- преко 500 cm³ до 1.200 cm³  1.440 динара, 

- преко 1.200 cm³  1.770 динара; 

5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту; 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета: 

- 1 t носивости  480 динара, 

- од 1 t до 5 t носивости  820 динара, 

- од 5 t до 10 t носивости  1.120 динара, 

- од 10 t до 12 t носивости  1.550 динара, 

- носивости преко 12 t  2.370 динара; 

7) за вучна возила (тегљаче): 

- чија је снага мотора до 66 киловата  1.770 динара, 

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата  2.370 динара, 

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата  2.980 динара, 

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата  3.570 динара, 

- чија је снага мотора преко 177 киловата  4.740 динара. 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела  1.170 динара. 

2. Власници путничких возила и мотоцикла, особе са инвалидитетом код којих постоји 

телесно оштећење екстремитета који су битни за управљање возилом, лица оболела од 

дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе 

инвалидска колица, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски 

инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи 
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којима возило служи за личну употребу, плаћају таксу у износу од 5 % утврђеног износа 

таксе из тачке 1. овог Тарифног броја. 

Лица из става 1. ове тачке остварују право на умањење таксе на основу акта  одељења 

Општинске управе надлежног за послове друштвених делатности о испуњености услова. 

3. Такса из овог Тарифног броја не плаћа се за преуређена путничка возила и бицикле са 

помоћним мотором које користе особе са инвалидитетом. 

4. Такса из овог Тарифног броја не плаћа се за возила држаних органа и органа локалне 

самоуправе,  за специјална возила Јавног комуналног предузећа „Белило“, чији је 

оснивач Општина Сремски Карловци, као и за она возила за која се не плаћа накнада за 

употребу и коришћење путева, сходно Закону о  путевима Републике Србије. 

Тарифни број 4. 

1. За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности, за сваки цео или започети m2 простора 

који се користи, утврђује се  такса по зонама одређеним у члану 7. ове Одлуке, сразмерно 

времену коришћења простора и то: 

А) за постављање одговарајућих лако покретних монтажно-демонтажних елемената 

(подна платформа летњих-зимских башти), такса се утврђује у дневном износу и то:   

    

         I зона                                                                                                      4,00 динара/ m2 

       II зона                                                                                                       3,00 динара/ m2 

Такса се плаћа у пуном износу најкасније до 01.09. сваке календарске године (за 

постављање подне платформе у летњем периоду) односно до 01.03.сваке календарске 

године (за постављање подне платформе у зимском периоду). 

Б)  за постављање перди, тенди и пергола, такса се утврђује у дневном износу и то: 

        I зона                                                                                                        4,00 динара/ m2 

       II зона                                                                                                       3,00 динара/ m2 

В) за постављање продајних пултова за продају цвећа, честитки, сувенира и других 

предмета поводом обележавања у дане државних или верских празника (Нова 

година, Божић, 08. Март, Васкрс, 01.Мај) такса се утврђује у дневном износу од 200,00 

динара по 1 m2 заузете јавне површине. 

 

 

Г) за постављање других објеката и уређаја на јавним површинама,  такса се утврђује 

у дневном износу/m2 и то: 

- за привремено заузимање површине до 7 дана 50,00 динара, 

- за привремено заузимање јавне површине више од 7 дана 40,00 динара. 
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Д) за одржавање концерата, фестивала и осталих културних и других 

манифестација, такса се утврђује дневно: 

        I зона                                                                                                      12,00 динара/ m2 

       II зона                                                                                                       8,00 динара/ m2 

Ђ) за одржавање спортских или других приредби на општинским путевима и улицама, 

такса се утврђује дневно: 

        I зона                                                                                                      12,00 динара/ m2 

       II зона                                                                                                       8,00 динара/ m2 

Е) за заузимање јавних површина ради продаје балона са хелијумским пуњењем такса 

се утврђује дневно: 

        I зона                                                                                                    110,00 динара/ m2 

       II зона                                                                                                      90,00 динара/ m2 

Ж) За постављање других објеката и уређаја на јавним површинама ради промоције 

такса се утврђује у дневном износу/m2 и то: 

    -за привремено заузимање јавне површине до 7 дана 50,00 динара, и 

    -за привремено заузимање јавне површине више од 7 дана 40,00 динара. 

 

2. Таксу по овом Тарифном броју утврђује и наплаћује одељење Општинске управе 

надлежно за послове финансија и буџета на основу решења донетог од стране одељења 

Општинске управе надлежног за комуналне послове, а обрачунава се сразмерно времену 

на које је издато одобрење.  

Ако се решење издаје на период од годину дана такса се плаћа у две рате и то: 

-прва рата до 01.06. текуће године,  

-друга рата до 01.12. текуће године.  

У случају да се решење издаје на период краћи од 6 месеци, такса се плаћа у року од 15 

дана од дана пријема Решења.  

3. Обвезник по овом Тарифном броју је правно и физичко лице, власник или корисник 

објеката који се постављају на јавним површинама. 

Обвезници који отпочну или престану са радом у току године, плаћају таксу сразмерно 

броју месеци рада. 
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4. Tаксу по овом Тарифном броју не плаћају индиректни корисници буџета Општине, 

лица чији је оснивач Општина и организатори манифестација, када је покровитељ 

манифестације Општина Сремски Карловци. 

5. За коришћење јавних површина у Сремским Карловцима за време одржавања 

манифестација које одобрава председник Општине Сремски Карловци („Пролећни 

фестивал вина, „Карловачка берба грожђа“ и др.) и чији је организатор и покровитељ 

Општина, такса-накнада за коришћење јавних површина за сваку календарску годину 

утврђује се Ценовником манифестације који доноси Општинско веће. 

Висина таксе или накнаде из претходног става ове тачке увећава се за индекс раста 

потрошачких цена или стопе инфлације у текућој години према подацима завода за 

статистику.     

Тарифни број 5. 

1. За држање средстава за игру ("забавне игре" на рачунарима, видео-играма, флиперима, 

билијар, пикадо, стони фудбал и сл.), утврђује се такса по апарату у износу од 50,00 

динара дневно. 

Под забавним играма у смислу овог Тарифиног броја, сматрају се игре на рачунарима, 

симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се 

стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и дуге сличне игре, у 

којима  се учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, 

стварима, услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте 

врсте.  

2. Обвезник по овом Тарифном броју је корисник простора, правно и физичко лице, 

односно предузетник који држи апарате за игре, односно приређује забавне игре у 

простору. 

3. Обвезник је дужан да поднесе пријаву за држање средстава за игру одељењу 

Општинске управе надлежном за послове финансија и буџета, ради утврђивања и 

обавезе плаћања  таксе. 

Пријава из претходног става, поред података наведених у члану 5. став 2. ове Одлуке 

треба да садржи: име и презиме корисника простора, адресу места држања апарата-

средства за игру, врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања апарата 

(датум почетка коришћења апарата).  

Пријава се подноси у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, односно од 

дана почетка коришћења апарата. Уз пријаву се прилаже и доказ о извршеној уплати 

таксе за период за који се подноси пријава. 

Такса по овом Тарифном броју плаћа се и када коришћење-држање средстава за игру 

није пријављено, а ако то комунални инспектор Општине констатује записником, 

таксени обвезник ће бити задужен решењем одељења Општинске управе надлежном за 

послове финансија и буџета. 
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Обвезници који отпочну или престану са радом у току године, плаћају таксу сразмерно 

броју месеци рада. 

4. Такса из овог Тарифног броја утврђује се решењем Одељења из тачке 3. за текућу 

годину, а плаћа се до петнаестог у месецу за текући месец, сразмерно времену 

коришћења средстава за игру.   

Тарифни број 6.   

1) За улазак путничког возила у пешачку зону (Трг Бранка Радичевића) за потребе 

организовања свечаности (крштење, свадба и сл.) у трајању од 60 минута плаћа се такса 

у износу од 200,00 динара по возилу. 

Такса се плаћа унапред, на основу решења одељења Општинске управе надлежног за 

комуналне послове.  

2) За пролазак туристичког аутобуса до Стражилова  плаћа се такса у износу од 200,00 

динара дневно. 

Такса се плаћа унапред на основу захтева односно одобрења о дозволи уласка аутобуса 

који се подноси Туристичкој организацији Општине Сремски Карловци, која врши 

наплату таксе. 

Приходе од уплаћених такси Туристичка организација Општине уплаћује у корист 

посебног буџетског подрачуна Туристичке организације Општини Сремски Карловци. 

3) За коришћење обележених такси места на такси стајалиштима, такса се плаћа по такси 

возилу у дневном износу од  12,00 динара. 

Такса се плаћа унапред у годишњем износу, на основу решења Одељења Општинске 

управе надлежног за комуналне послове.  

4) За коришћење посебно обележеног простора за почетну обуку возача (полигона) 

утврђује се такса у дневном износу од 100 динара. 

У случају да један полигон користе две или више ауто школа, сваки обвезник плаћа таксу 

у висини 50% од прописаног износа. 

Такса се плаћа унапред на основу захтева односно  решења одељења Општинске управе 

надлежном за комуналне послове.  

 

Тарифни број 7. 

1. За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других 

објеката привременог коришћења, такса се плаћа на сваки m2 заузете површине у 

дневном износу од 20,00 динара. 
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2. Обвезник таксе из овог Тарифног броја је корисник површине за постављање кампова, 

шатора или других сличних објеката. 

   Такса се плаћа у целости пре постављања објеката из тачке 1. овог Тарифног броја. 

3. Таксу по овом Тарифном броју утврђује и наплаћује одељење Општинске управе 

надлежно за послове финансија и буџета на основу решења донетог од стране одељења 

Општинске управе надлежног за комуналне послове, а обрачунава се сразмерно времену 

на које је издато одобрење.  

4. Таксу по овом Тарифном броју не плаћају корисници слободних површина за 

хуманитарне, културне и спортске потребе. 

 

Тарифни број 8. 

1. За  извођење грађевинских радова који изискују раскопавање јавних површина 

(коловоза и тротоара) такса се плаћа по m2 заузете јавне површине и утврђује се у 

дневном износу по зонама одређеним у члану 7. ове Одлуке и то: 

        I зона                                                                                                      10,00 динара/ m2 

       II зона                                                                                                       6,00 динара/ m2 

2. Таксу по овом Тарифном броју плаћа инвеститор односно извођач радова (правно или 

физичко лице) на раскопавању јавних површина за период од дана почетка градње, 

односно заузећа јавне површине до завршетка радова, односно уклањања грађевинског 

материјала. 

3. Такса по овом Тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења јавне 

површине, и то пре заузећа јавне површине. 

Такса по овом Тарифном броју плаћа се и када коришћење-заузеће јавне површине није 

пријављено, а ако то комунални инспектор Општине констатује записником, таксени 

обвезник ће бити задужен решењем Одељења из тачке 5. овог Тарифног броја. 

4. Такса по овом Тарифном броју не плаћа се ако се заузимање јавне површине врши за 

изградњу, реконструкцију или одржавање коловоза или друге јавне површине, за 

отклањање хаварија на инсталацијама водовода, канализације, гасовода и топловода, као 

и за извођење радова на изградњи и реконструкцији водовода, канализације, гасовода и 

топловода, када се ови радови финансирају из средстава иностране помоћи по одређеним 

донаторским програмима или по програмима Јавног комуналног предузећа „Белило“ 

Сремски Карловци. 

5. Таксу по овом Тарифном броју утврђује и наплаћује одељење Општинске управе 

надлежно за послове финансија и буџета на основу решења донетог од стране одељења 

Општинске управе надлежног за комуналне послове, а обрачунава се сразмерно времену 

на које је издато одобрење.  
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Тарифни број 9. 

1. За коришћење слободних површина за снимање радио ТВ емисија-серија, спотова, 

филмова и сл., такса се плаћа на сваки m2 заузете површине у дневном износу од 50,00 

динара. 

Одобрење за снимање радио ТВ емиција-серија, спотова, филмова и сл. доноси 

председник Оптине или начелник Општинске управе. 

Поред одобрења из претходног става, обвезник таксе дужан је да приложи списак 

чланова екипе која обавља снимање (имена и презимена чланова екипе), кратак садржај-

сценарио филма, серије, музичког (видео) спота и сл. 

За време снимања не сме се ометати јавни ред и мир на месту снимања. 

2. Обвезник таксе из овог Тарифног броја је организатор радио или ТВ снимања -  

појединци или групе која на јавним површинама на територији Општине врше радио или 

ТВ снимање. 

3. Таксу по овом Тарифном броју утврђује и  наплаћује у целости одељење Општинске 

управе надлежно за послове финансија и буџета сразмерно времену на које је издато 

одобрење за коришћење простора.  

4. Општинска управа може ослободити лице из тачке 2. овог Тарифног броја, од плаћања 

локалне комуналне таксе уколико процени да је снимање од интереса за развој и 

промоцију Општине Сремски Карловци. 
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Тарифни број 10 

1. За заузеће јавне површине постављањем плутајућег или хидротехничког објекта у 

смислу одговарајућих прописа Републике Србије односно Општине, такса се плаћа у 

годишњем износу од 12.000,00 динара. 

2. Таксу уз овог Тарифног броја плаћа правно или физичко лице односно предузетник 

који је власник или корисник објекта из тачке 1. 

3. Таксу по овом Тарифном броју утврђује и наплаћује  одељење Општинске управе 

надлежно за послове финансија и буџета на основу решења донетог од стране надлежног 

одељења Општинске управе.  

4. Такса се плаћа у року од 15 дана од дана добијања решења из тачке 3. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 352-7/2020-I/1 

Дана:2.фебруара 2021. године                          Бобан Петковић,c.p. 

Сремски Карловци 
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На основу члана 2, 4. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

бр. 88/11, 46/14 и 104/16) и члана 44. став 1. тачке 8. и 41. Статута општине Сремски 

Карловци ("Службени лист општине Сремски Карловци", број 7/2019) Скупштина 

општине Сремски Карловци, на 8. седници од 2.фебруара 2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ, 

ОДРЖАВАЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПИЈАЦА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о уређивању, одржавању и коришћењу пијаца („Службени лист општине 

Сремски Карловци“, бр. 41/2016) у члану 3. додаје се став 2. који гласи: 

„Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана мора да испуњава минималне 

услове за отпочињање обављања комуналне делатности управљање пијацама у складу 

са члановима 14а-14г Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019)“. 

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Сремски Карловци". 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                   ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      Бобан Петковић,с.р. 

Број: 352-2/2020-I/1 

2.фебруара 2021. године 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
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На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 

88/11, 46/14 и 104/16), и члана 44. став 1.тачке 8. и 41. Статута Општине Сремски 

Карловци ("Службени лист општине Сремски Карловци", број 7/2019) Скупштина 

општине Сремски Карловци, на 8. седници од 2.фебруара 2021. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ И НАЧИНУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању комуналних делатности и начину поверавања обављања 

комуналних делатности на територији општине Сремски Карловци („Службени лист 

општине Сремски Карловци“, бр. 41/2016),  у члану 2. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана мора да испуњава 

минималне услове за отпочињање обављања комуналних делатности - управљање 

пијацама, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених 

површина и димничарске услуге у складу са члановима 14а-14г , 14е, 14ж, 14.з, 14-и, и 

члановима 15-18. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019)“. 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

Општине Сремски Карловци". 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ               Бобан Петковић,с.р. 

Број: 352-3/2020-I/1 

2.фебруара 2021. године 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
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На основу члана 2, 4. и 13. Закона о комуналним делатностима ("Службени  

гласник РС", бр. 88/11, 46/14 и 104/16), и члана 44. став 1. тачке 8. и 41. Статута 

општине Сремски Карловци ("Службени лист општине Сремски Карловци", 

број 7/2019) Скупштина општине Сремски Карловци, на 8. седници од 

2.фебруара 2021 године, доноси 

ОДЛУКУ 

             О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним делатностима („Службени лист општине Сремски 

Карловци“, бр. 21/2019) у члану 29. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана мора да испуњава 

минималне услове за отпочињање обављања комуналне делатности одржавање 

чистоће на површинама јавне намене у складу са члановима 14е и 14ж Уредбе 

о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019)“. 

Досадашњи ставови 2. 3. и 4. постају ставови 3. 4. и 5.  

Члан 2. 

У члану 84. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана мора да испуњава 

минималне услове за отпочињање обављања комуналне делатности управљање 

пијацама у складу са члановима 14а, 14б, 14в и 14г Уредбе о начину и условима 

за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019)“. 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  

Члан 3. 

У члану 85. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана мора да испуњава 

минималне услове за отпочињање обављања комуналне делатности одржавање 

улица и путева у складу са члановима 14д и 14ђ Уредбе о начину и условима 

за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019)“. 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  
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Члан 4. 

У члану 87. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана мора да испуњава 

минималне услове за отпочињање обављања комуналне делатности oдржавање 

јавних зелених површина у складу са члановима 14з и 14и Уредбе о начину и 

условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019)“. 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  

Члан 5. 

У члану 117. додаје се став 2. који гласи: 

„Вршилац комуналне делатности из става 1. овог члана мора да испуњава 

минималне услове за отпочињање обављања комуналне делатности 

димничарске услуге у складу са члановима 15-18. Уредбе о начину и условима 

за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019)“. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Сремски Карловци". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ            ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                     Бобан Петковић,с.р. 

Број: 352-4/2020-I/1 

2.фебруара 2021. године 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
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На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 

88/11, 46/14 и 104/16), и члана 44. став 1. тачке 8. и 41. Статута Општине Сремски 

Карловци ("Службени лист општине Сремски Карловци", број 7/2019) Скупштина 

општине Сремски Карловци, на  8. седници од  2.фебруара 2021. године, доноси 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА 

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНО 

КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Члан 1. 

У Одлуци o начину поверавања обављања комуналних делатности друштвеном 

предузећу и јавно комуналним предузећима са територије Града Новог Сада на 

територији Општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, 

бр. 24/2017 и 37/2018), члан 1. мења се и гласи: 

„Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се комуналне делатности чије се обављање поверава 

Друштвеном предузећу и Јавно комуналним предузећима са територије Града Новог 

Сада на територији општине Сремски Карловци и начин обављања комуналних 

делатности. 

Комуналне делатности из става 1. овог члана су: снабдевање водом за пиће, 

производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, градски и приградски 

превоз путника. 

Обављање комуналне делатности одржавање улица и путева у зимском периоду 

на територији општине Сремски Карловци поверава се Јавно комуналном предузећу 

„Белило“ Сремски Карловци. 

Комуналну делатност одржавање улица и путева у летњем периоду обавља 

припредно друштво, предузетник или други привредни субјект, коме се обављање ових 

послова повери, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке. 

Комуналне делатности из става 2. 3. и 4. овог члана предстваљају незаменљив 

услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју општине Сремски Карловци. 

Вршилац комуналне делатности из става 3. и 4. овог члана мора да испуњава 

минималне услове за отпочињање обављања комуналних делатности – одржавање улица 

и путева у складу са члановима 14д и 14ђ Уредбе о начину и условима за отпочињање 

обављања комуналних делатности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 13/2018, 

66/2018 и 51/2019). “ 
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Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

Општине Сремски Карловци". 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ          Бобан Петковић,с.р. 

Број: 352-5/2020-I/1 

2.фебруара 2021. године 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
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На основу члана 7. стaв 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", бр. 62/2006, 47/2011 (чл. 10 није у пречишћеном тексту), 93/2012 (чл. 12. и 13 

нису у пречишћеном тексту), 83/2016 (чл. 2. није у пречишћеном тексту), 104/2016- 

други закон и 95/2018 - други закон. Види: Усклађене наjвише износе - 99/2013, 

125/2014, 95/2015, 91/2016, 96/2017, 89/2018, 86/2019 и126/2020), члана 239. став 3. 

Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 

49/2019 и 86/2019 - усклађени дин. изн.) и члана 44. став 1. тачка 8. Статута 

општине Сремски Карловци ("Службени лист oпштине Сремски Карловци", бр. 

7/2019), Скупштина општине Сремски Карловци на својој 8.седници одржаној дана 

2.фебруара 2021. године, доноси 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ 

 

 

Члан 1. 

 

       У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији Oпштине 

Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, бр. 37/2019), у 

Тарифном броју 1, тачка 1. подтачка 1), додаје се нов став који гласи: 

       „Правно лице које користи објекат који се налази у саставу надстрешнице на 

аутобуском стајалишту плаћа накнаду за коришћење јавних површина у износу 

одређеном подтачком 1) овог тарифног броја“. 

       У истом тарифном броју, иза тачке 5. додаје се тачка 5а која гласи: 

       „- за излагање и продају робе-производа домаће радиности, старих и 

уметничких заната, прехрамбених и других производа у објектима као што су 

покретни штандови, павиљони, кућице и др. у пешачкој зони у склопу I зоне у 

Сремским Карловцима, накнада се утврђује у дневном износу по објекту, и то: 

        - у летњем периоду (од 01. априла до 01. новембра) од 360,00 динара, и  

        - у зимском периоду (од 01. новембра до 01. априла) од 180,00 динара.“ 

 

Члан 2. 

    

       У Тарифном броју 2. тачка 1. подтачка 1), алинеја 3, иза израза 100,00 

динара/по билборду додаје се текст који гласи: 

„ - за коришћење билборда у власништву Општине Сремски Карловци накнада 

се утврђује у дневном износу од 300,00 динара /по билборду. 

Захтев за коришћење билборда се подноси надлежном одељењу Општинске 

управе општине Сремски Карловци. 

Одобрење за коришћење билборда у власништву Општине Сремски Карловци 

доноси председник Општине или начелник Општинске управе. 
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Општинско веће општине Сремски Карловци може ослободити од плаћања 

накнаде за коришћење билборда у власништву Општине Сремски Карловци 

удружења грађана, хуманитарне, спортске и друге непрофитне организације. “ 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу oпштине Сремски Карловци“. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 352-6/2020-I/1 

Дана:2.фебруара 2021. године         Бобан 

Петковић,с.р.Сремски Карловци 
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На основу члана 44. став 1. тачка 8. Статута Општине Сремски Карловци („Службени 

лист Општине Сремски Карловци", број 7/2019) и тачке 5. Закључка Владе Републике 

Србије 05 Број: 023-6214/2020-1 од 08.10.2020. године, Скупштина Општине Сремски 

Карловци, на 8.седници, дана  2.фебруара 2021. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 

КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА FULL PROTECT 

д.о.о. Београд 

I. 

 Скупштина Општине Сремски Карловци , прихвата да Општина Сремски 

Карловци стекне удео без накнаде у капиталу привредног друштва FULL PROTECT 

д.о.о. Београд, у укупном износу од 8.050,08 динара, као начин намирења потраживања 

утврђених Записником Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Савски 

венац, број: службено /17-1 од 08.09.2017. године и Спецификацијом уступљених 

прихода јединицама локалне самоуправе. 

II. 

 Овлашћује се Председник општине Сремски Карловци или лице које он овласти 

да у име Општине Сремски Карловци са Републиком Србијом коју заступа Влада 

Републике Србије потпише Уговор о преносу удела Општине Сремски Карловци у 

капиталу привредног друштва FULL PROTECT д.о.о. Београд. 

III.  

 Ову одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије. 

 IV. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Сремски Карловци “. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци            ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ           Бобан Петковић,c.p. 

Број: 400-7/2021-I/1  

Датум: 2.фебруара 2021. године 

Сремски Карловци 
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