
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 32/2016.  
22. октобра 2016. године  

Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 
На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци 

(„Сл. лист Општине Сремски Карловци“, број 11/12 и 3/16), начелник Општинске 
управе доноси 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ  МЕСТА У  

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи број: 110-7/2016-III од 12. августа 2016. године у поглављу “V 
Систематизација радних места” врши се следећа измена и допуна у складу са важећим 
законским прописима и указаним потребама. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 19. Одељење за друштвене делатности и општу управу, тачка 3. у в) 
Услови за рад, мења се и гласи: 
 
 „Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломирани, 
мастер), Факултет техничких наука – заштита животне средине, правни или економски 
факултет, 3 године радног искуства, положен стручни испит“. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 21. Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне 
средине, тачка 6, у в) Услови за рад, после „факултет за менаџмент“ додаје се: 
 
 „или Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације“ 
 

Члан 4. 
 

 У члану 22. Одељење за инспекцијске послове, после тачке 6. додаје  се ново 
радно место: 
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„7. ИЗВРШИЛАЦ ЗА  
      АДМИНИСТРАТИВНО – КАНЦЕЛАРИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ                     1 извршилац 
 
а) Опис послова 
 
 Обавља административно-техничке послове за потребе одељења, води службену 
документацију са пописом аката, архивира завршене предмете, обавља дактилографске 
послове за потребе Одељења. 
 Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске 
управе. 
 
б) Врста посла 
 
 Канцеларијски послови. 
 
в) Услови за рад 
 

IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства, познавање рада на 
рачунару, положен стручни испит.  
 

Члан 5. 
 

 У члану 23. Служба Скупштине општине, Општинског већа и председника 
Општине, тачка 1. у в) Услови за рад, после речи „правни“ додаје се:  
 
 „економски“ 
 

Члан 6. 
 

У члану 23. Служба Скупштине општине, Општинског већа и председника 
Општине, тачка 7. брише се. 

 
Члан 7. 

 
 Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу Општине Сремски Карловци“. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сремски Карловци                                                                НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Број: 110-9/2016-III                                                                            Мирјана Шолаја, с.р. 
Дана: 12.10.2016.године 
Сремски Карловци 
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На основу члана   81. став 2.  Статута  Општине Сремски Карловци (''Службени 

лист Општине Сремски Карловци'', бр. 12/08 и 17/12), Општинско веће Општине 

Сремски Карловци је разматрало Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи на својој 9.  седници одржаној  

21.октобра 2016.године и донео 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 ДАЈЕ СЕ  сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској управи број: 110-9/2016-III од 12.октобра  

2016.године. 

  

 

 

 

                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                       

           Ненад Миленковић, с.р. 

 

Република Србија  

 Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  

Број:  110- 10/2016-I/2 

Дана : 21. октобра 2016. године 

Сремски Карловци  
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На основу члана 64а. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени 
гласник РС'', бр.62/06, 65/08-др.закон,  41/09  и 112/2015), у даљем тексту Закон, Комисија 
за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине Сремски Карловци за 2016.годину (у даљем 
тексту Комисија), у поступку утврђивања почетне цене закупа за јавно надметање за 
издавање пољопривредног земљишта у државној својини  које је обухваћено Годишњим 
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
општине Сремски Карловци за 2016.годину, на седници одржаној дана 18.10.2016. године, 
донела је: 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

I Овим закључком одређује се почетна цена закупа пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине Сремски Карловци које је обухваћено 
Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Сремски Карловци за 2016.годину, за сва надметања која су предмет 
оглашавања, у другом кругу јавног надметања за агроекономску 2016/17. годину. 

 
II Почетна цена закупа пољопривредног земљишта је одређена наоснову просечно 

постигнуте цене на последњем јавном надметању у граничним општинама. Просечно 
постигнута цена закупа на последњем  јавном надметању за пољопривредно земљиште у 
државној својини које је дато у закуп у општини Ириг је износила 567,88 еур. Просечно 
постигнута цена закупа на последњем  јавном надметању за пољопривредно земљиште у 
државној својини које је дато у закуп у општини Инђија је износила 631,61 еур. 
Просечно постигнута цена закупа на последњем  јавном надметању за пољопривредно 
земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији града Новог Сада је 
износила 263,56 еур. Математичким прорачуном се дошло до просечне цене од 487,60 
еура. 

III Како је одредбама члана 64. став 6. Закона прописано да почетна цена закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини у другом кругу не може бити нижа од 
60% просечно постигнуте цене закупа по хектару односно према члану 64а. став 24. 
истог Закона да је просечно постигнута цена закупа по хектару: просечно постигнута 
цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у 
државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, 
одређује се почетна цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Сремски Карловци за њиву треће класе у износу од 292,00 
еура/ха, односно прерачунато  износи 36.036,00 дин/ха што износи 60% просечно 
постигнуте цене закупа по хектару на последњем одржаном јавном надметању. 

 
IV Цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Сремски Карловци које је обухваћено Годишњим Програмом заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сремски Карловци за 
2016.годину,утврђује се на следећи начин:  
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коефицијенти класе 
земљишта 

 
 

њива врт воћњак виноград пашњак ливада 

 
трстик 

и 
мочвара 

1 I 
44,488.89 35,591.11 44,488.89 44,488.89 8,897.78 13,346.67 2,224.44 

0,91 II 40,484.89 32,387.91 40,484.89 40,484.89 8,096.98 12,145.47 2,024.24 
0,81 III 36,036.00 28,828.80 36,036.00 36,036.00 7,207.20 10,810.80 1,801.80 
0,72 IV 32,032.00 25,625.60 32,032.00 32,032.00 6,406.40 9,609.60 1,601.60 
0,63 V 28,028.00 22,422.40 28,028.00 28,028.00 5,605.60 8,408.40 1,401.40 
0,51 VI 22,689.33 18,151.47 22,689.33 22,689.33 4,537.87 6,806.80 1,134.47 
0,42 VII 18,685.33 14,948.27 18,685.33 18,685.33 3,737.07 5,605.60 934.27 
0,31 VIII 13,791.56 11,033.24 13,791.56 13,791.56 2,758.31 4,137.47 0.00 

 
V Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сремски 
Карловци за 2016.годину, предлаже Председнику општине Сремски Карловци да у 
поступку доношења Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Сремски 
Карловци, за укупно 28 јавних надметања обухваћених Годишњим Програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Сремски 
Карловци за 2016.годину, цене одређене у ставу III и IV прихвати као почетне цене 
закупа тог пољопривредног земљишта. 
 
VI Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти објавити у Службеном листу 
Општине Сремски Карловци. 
 
VII Ступањем на снагу овог Закључка, престаје да се примењује Закључак број  320-
5/2016-II-5 од 16.09.2016. године  

                                                                                                Председник Комисије 
    Душан Мамула, дипл правник, с.р  

Република Србија 
Аутомомна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
Комисија за спровођење поступка  
јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта  
у државној својини на територији  
општине Сремски Карловци 
Број: 320-5/2016-II-6 
Дана: 18.10.2016. године 
Сремски Карловци 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 

1. 
Правилник о изменама и допунама Правилника 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи 

1 

   

2. 
Сагласност на Правилник о изменама и допунама 
Правилника унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи 

3 

   

3. 
Закључак о утврђивању почетне цене закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Општине Сремски Карловци 

4 

 
 
 
 


