
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 
 
 
 
 
 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ  
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

  
 

 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД 
 

                                                                    Е - 2445 
 
 
 
          ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА                ДИРЕКТОР 

 
_____________________________        ___________________________ 
      Весна Просеница, дипл.инж.арх.              Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш. 

             

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Нови Сад, децембар 2014. год. 



 
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ  
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 
 
 
 
 
 

САДРЖАЈ  
 

 

 

1. Одлука о усклађивању ППО Сремски Карловци са Законом о планирању и  

   изградњи (''Службени лист општине Сремски Карловци'', бр. 15/2009) 

2. Коришћене подлоге и подаци за израду Плана 

3. Изводи из планова вишег реда 

4. Прибављени услови и подаци за израду Плана 

5. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину  

6. Извештај о стручној контроли Нацрта плана 

7. Мишљења и сагласности на План  

8. Извештај након јавног увида у Нацрт плана 

9. Одлука о доношењу ППО Сремски Карловци ('''Службени лист општине 

Сремски Карловци'', бр. 15/2014) 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Одлука о усклађивању ППО Сремски Карловци 

са Законом о планирању и изградњи 
   (''Службени лист општине Сремски Карловци'', бр. 15/2009) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Коришћене подлоге и подаци за израду Плана 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Изводи из планова вишег реда 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА 
 

У складу са чл.6. ст.1. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских 

докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11), просторни план 

јединице локалне самоуправе садржи полазне основе за израду плана и плански део. У 

овом делу текста Просторног плана дат је извод из планова вишег реда: 

 

1.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ 

2.  ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АП ВОЈВОДИНЕ 

3.  ИЗВОД ИЗ ППППН ФРУШКЕ ГОРЕ ДО 2022. ГОДИНЕ 

4.  ИЗВОД ИЗ ППППН СРП ''КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ'' 

 

 

1.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 

2020. ГОДИНЕ (''Службени гласник РС'', бр. 88/2010) – у даљем 
тексту: ППРС 

 

 

 Уређење и обнова градова Републике Србије је велика тема са посебном улогом 

у просторном развоју Републике Србије. Кључни проблем у овој фази развијености 

Републике Србије је ограничена економска могућност приступању систематској обнови 

градова. У тим околностима приоритет је обнова заштићених урбаних целина као што 

су Сремски Карловци, Петроварадин, стара језгра Сомбора, Суботице, Земуна, Ваљева 

или Призрена, као и делови градова и мањих урбаних насеља. Урбана обнова 

подразумеваће комплексан приступ који обухвата како физичку тако и економску и 

социјалну обнову, спрегнуте у јединствене пројекте. Економска обнова ће свакако 

захтевати и неопходну реиндустријализацију градова, са веома селективним приступом 

по питању технолошких, еколошких и економских ефеката у просторном развоју.  

Основни циљ демографског развоја Републике Србије је ублажавање негативних 

тенденција које би се оствариле кроз пораст нивоа плодности и позитиван миграциони 

биланс и достизање нивоа простог обнављања становништва (стационарне популације) 

у дужем временском периоду. 

 

Функционално урбано подручје, према ЕСПОН класификацији, представља 

променљив простор који обухвата морфолошко урбано подручје (МУП) града/насеља и 

његово шире окружење које генерише радну снагу града на 45-минутној дистанци од 

места становања.  

 

Основни циљ у овој области је детерминисање, организовање и умрежавање 

функционалних урбаних подручја као основе за уравнотежен развој Републике Србије. 

Према моделу функционалних урбаних подручја Републике Србије 2020. године, 

Сремски Карловци се налазе у саставу ФУП-а Нови Сад. 

 

Полазећи од постојећег стања у мрежи насеља и потреба будућег одрживог и 

територијално хомогеног (уравнотеженог) развоја, извршена је функционално-

хијерархијска структура центара на нивоу Републике Србије према којој су Сремски 

Карловци дефинисан као локални (општински) урбани центар.  

 

Јавне службе подразумевају установе из области: образовања, науке, културе, 

физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне 

заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите 

животиња. 

 

Концепција просторне организације и дистрибуције јавних служби – јавне службе, 

односно услуге од јавног интереса, класификују се у две групе: 

- основне услуге којима се остварују социјалнa и културна права гарантована 

Уставом: основно/обавезно образовање (укључујући и предшколско васпитање) и 



основна здравствена заштита. Основне услуге за све категорије становништва се, по 

правилу, организују у месту становања; 

- услуге вишег ранга (средње, више и високо образовање, болничка и 

специјализована здравствена заштита, одређени видови социјалне заштите 

осетљивих друштвених група, активности и услуге у области културе, као и 

активности спорта и рекреације) се, по правилу, организују у градским насељима са 

већим бројем становника и већом густином насељености.  

 

Основни циљ привредног развоја је јачање позиције и привредне конкурентности 

Србије и њених регионалних целина на принципима одрживог развоја и веће 

територијалне кохезије. 

 

Основни циљ развоја индустрије је опоравак, повећање секторске и територијалне 

конкурентности и запослености обезбеђењем повољних општих, инфраструктурних и 

просторних услова, као и њена равномернија просторна дистрибуција усклађена са 

потенцијалом регионалних, урбаних и руралних подручја, захтевима климатских 

промена и смањења притиска на ресурсе. 

 

Основни циљ управљања просторном дистрибуцијом и организацијом пољопривреде 

је остваривање одговарајућег обима и асортимана сигурне понуде квалитетне хране и 

сировина за развој конкуретне прерађивачке индустрије 

 

У погледу развоја пољопривреде на простору Општине потребно је: 

- унапређење продуктивности примарне пољопривредне производње, промовисањем 

технолошког прогреса и оптмизирањем земљишта, материјалних улагања и 

људског рада; 

- повећање економског доприноса примарне пољопривредне производње 

регионалном развоју, подршком изградњи и реконструкцији одговарајућих 

прерађивачких капацитета; 

- обезбеђење подршке пословном организовању пољопривредних газдинстава и 

других актера руралне економије. 

 

Општина Сремски Карловци налази се у пољопривредном рејону I, у Јужнобачкој 

области, с тим што су делови Општине у приобаљу реке Дунав лоцирани у 

равничарском подручју (ратарство), а остали обухватају северну и североисточну 

падину Фрушке rope у брдском подручју. 

 

Простор у обухвату Просторног плана се налази у оквиру туристичког кластера 

Војводина. Припада туристичкој дестинацији Фрушка гора, са мањим учешћем 

целогодишње понуде. 

 

У оквиру развоја и организације туризма на простору општине Сремски Карловци, 

према ППРС, основни циљ просторног развоја туризма је остваривање концепта 

одрживог развоја туризма уз оптимално задовољавање потреба националног и 

локалног нивоа као и интереса тржишта. 

 

Остали циљеви развоја туризма су: 

- заокруживање целогодишње туристичке понуде; 

- јачање постојећих и увођење нових туристичких производа; 

- изградња туристичке инфраструктуре и унапређење система туристичке 

сигнализације; 

- информатичка подршка развоју туризма. 

 

За развој туризма на простору општине Сремски Карловци од значаја је формирање 

следећих туристичких производа са одређеним туристичким активностима/облицима 

туризма: туризам специјалних интереса (верски, рекреативне и спортске активности), 

наутички и други видови водног туризма, догађаји (манифестације)... 

 



Као један од приоритета просторног развоја туризма до 2014.год. издвојена је Фрушка 

гора са Новим Садом и Сремским Карловцима. 

 

Основни циљ управљања шумама у шумским подручјима је одрживо (трајно) 

газдовање шумама, што подразумева управљање и коришћење шума и шумског 

земљишта на такав начин и у таквом степену, да се очува биодиверзитет, а 

продуктивност, обнављање, виталност и потенцијал шума да се доведу на ниво којим 

би се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и социјалне потребе и данашње и 

будућих генерација, како на локалном, тако и на националном нивоу, водећи рачуна да 

се при том не угрозе и оштете неки други екосистеми. 

 

 

Захтеви одрживог управљања могу се испунити само ако се обезбеде одређене 

претпоставке, а оне обухватају следеће оперативне циљеве: 

- унапређивање стања шума; 

- повећање површина под шумом (пошумљавањем); 

- задовољавање одговарајућих еколошких, економских и социјалних функција шума; 

- међугенерацијска и унутаргенерацијска равноправност у односу на вишенаменско 

коришћење шума.  

 

Према ППРС, за подручје Срема проценат шумовитости је потребно повећати са 

садашњих 16,4% на оптималних 19,8%. Шумовитост Општине Сремски Карловци је 

захваљујући присуству шума ЈП ''Национални парк Фрушка гора'' и ЈП ''Војводинашуме''  

изнад планиране оптималне шумовитости подручја. 

Одрживо ловно газдовање подразумева газдовање ресурсима популација дивљачи на 

начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популације дивљачи, 

производна способност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже 

испуњавање еколошких економских и социјалних функција ловства одржавајући њихов 

потенцијал ради задовољења потреба и тежњи садашњих и будућих генерација. 

 

Оперативни циљеви узгоја дивљачи и развоја ловства су: 

- значајно повећање бројности популација ситне дивљачи; 

- повећање бројности крупне дивљачи, нарочито аутохтоних и економски 

највреднијих врста; 

- побољшање структуре (полне и старосне) популација крупне дивљачи и 

побољшање   квалитета трофеја; 

- очување ретких и угрожених врста ловне дивљачи  и остале фауне (соколови, 

орлови, роде и др). 

 

Oсновни циљ коришћења минералних сировина је строго контролисано, планско, 

одрживо и економично коришћење минералних сировина и подземних вода, уз 

адекватне мере заштите, како би се постигла конкурентност на домаћем и светском 

тржишту. 

 

Будући развој сектора минералних сировина (обухватајући и коришћење подземних 

вода), а такође и рударства, као једне од важних привредних грана, подразумева: 

- интензивирање и окончање основних геолошких и хидрогеолошких истраживања; 

- извођење детаљних истраживања у ширим зонама познатих лежишта; 

- коришћење научних сазнања у сврху проналажења нових, економски значајних 

концентрација минералних сировина; 

- при отварању и раду рударских објеката стриктно поштовати и примењивати 

еколошке услове и стандарде и најбоље доступне технике заштите животне 

средине, укључујући и потпуну рекултивацију терена по завршетку рударских 

радова. 

 

Kонцепт развоја саобраћајне инфраструктуре на простору општине Сремски 

Карловци предвиђа активности на изградњи обилазнице око насеља Сремски 

Карловци, као и активности на изградњи-реконструкцији појединих делова постојећих 

путних праваца. 



  

ППРС планира успостављање међународне бициклистичке стазе – цикло коридор 6 

(EuroVelo - европска мрежа бициклистичких рута: руте 61 уз Дунав) кроз општински 

простор. 

 

У оквиру развоја железничког саобраћаја планира се реконструкција, изградња и 

модернизација међународног пружног правца Е-85, Београд – Стара Пазова – Нови Сад 

– Суботица – државна граница – (Келебија), као стратешки приоритет до 2014. године. 

 

У домену саобраћајне инфраструктуре планирано је интензивније коришћење пловног 

пута реке Дунав у оквиру путничког и теретног саобраћаја, као и у домену наутичког 

саобраћаја (прихватни објекти наутичког туризма).  

 

Основни циљ у области водопривреде је оптимизација система водопривредне 

инфраструктуре и усклађивање развоја водопривредних система са циљевима очувања 

животне средине и других корисника простора. 
 

На јединственом водопривредном простору Србије развијају се две класе 

водопривредних система: (а) регионални системи за снабдевање водом насеља; (б) 

речни системи - у оквиру којих се реализују објекти и мере за интегрално коришћење, 

уређење и заштиту вода. Дугорочна стратегија водоснабдевања у Војводини се заснива 

на формирању више регионалних система за водоснабдевање који се ослањају на 

акумулационе просторе површинских вода и заштићена изворишта подземних вода. Из 

њих ће се снабдевати највећи број насеља, као и они технолошки процеси у којима је 

неопходна вода највишег квалитета. 
 

Општина Сремски Карловци припада Новосадском регионалном систему (извориште: 

воде алувиона и воде Дунава; насеља и општине које снабдева: Нови Сад, Беочин, 

Бачки Петровац, Бачка Паланка, Темерин, Жабаљ). 
 

Речне системе чине објекти за уређење водних режима, акумулације, хидроелектране, 

ретензије за ублажавање великих вода, каналски системи са уставама, постројења за 

пречишћавање отпадних вода, захвати воде за разне технолошке потребе и 

наводњавање. Општина Сремски Карловци припада Сремском речном систему (кључне 

постојеће акумулације и објекти: канали Галовица и друге мале акумулације; кључне 

нове акумулације и објекти: обнова акумулација на Фрушкој гори и канала + ППОВ 

насеља). 

 

Развој енергетике и енергетске инфраструктуре, у циљу достизања вишег нивоа 

социо-економског развоја, ићи ће у смеру усклађивања са привредно-економским 

развојем, односно усклађивањa развоја енергетских производних сектора са секторима 

потрошње.  

 

Концепција  развоја енергетике заснована је на следећим  принципима: 

- одрживи развој подразумева рационализацију и смањење потрошње;  

- смањење губитака и подизање нивоа енергетске ефикасности производње, 

транспорта, дистрибуције и коришћења енергије на свим нивоима; 

- смањење негативних утицаја на животну средину подразумева модернизацију 

енергетских објеката укључујући ревитализацију и технолошко унапређење, тј. 

замена садашњих технологија новим технологијама уз обавезну примену 

савремених технологија/уређаја за заштиту животне средине у циљу достизања 

стандарда ЕУ и норми дефинисаним међународним споразумима (Кјото протокол, 

међународни споразуми, Директива ЕУ и др.); 

- стимулација развоја и коришћење енергије из обновљивих извора и циљу   

побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне 

средине. 

 

                                           
1 Nant - Tours - Orleans - Nevers - Chalon sur Saone - Bale - Passau - Ybbs - Linz - Vienna - Bratislava - Budapest - Belgrade - Bucarest - 

Constanta. 



У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење 

обновљивих извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног 

стандарда и заштиту и очување природне и животне средине. 

 

Развој и унапређење електронских комуникација реализоваће се у складу са 

просторно-функционалном територијализацијом Републике, а на основу утврђених 

планова развоја појединих оператера. Ради ефикаснијег и бржег развоја, као и 

ангажовања свих потенцијалних извора финансирања, приступиће се потпуној 

дигитализацији система електронских комуникација, обезбеђење универзалног сервиса 

сваком домаћинству, обезбеђење широкопојасног приступа мрежи сваком привредном 

субјекту, државним установама,  организацијама и грађанима, обезбеђење најмање по 

један мобилни прикључак сваком грађанину, обезбеђење доступности најмање седам 

радио-ТВ канала, у дигиталном облику, до сваког становника, потпуна замена аналогне 

комутације, као и дигиталне из старије генерације, доградња постојеће мреже 

магистралних оптичких каблова, а по потреби  реконструкција постојећих релација. 

 

Обзиром да заштита и унапређење животне средине представља основу 

уравнотеженог развоја, коришћења и уређења простора Републике Србије, основни 

циљеви у овој области су заустављање даље деградације и превентивна заштита од 

свих планираних активности, које могу угрозити постојећи квалитет природне и 

животне средине, уз санацију и ревитализацију угрожених подручја. 

 

Концепција заштите и унапређења животне средине заснива се на: 

- очувању природних вредности, што подразумева квалитетну животну средину (чист 

ваздух, квалитетна вода за пиће, очувано пољопривредно земљиште, постојаност 

екосистема и биодиверзитета), 

- заштиту природних вредности и непокретних културних добара кроз делотворно 

управљање заштићеним подручјима; 

- планирању на основама одрживог развоја односно рационалног коришћења 

природних ресурса - земљишта, воде, сировина и других природних ресурса, 

уважавајући ''еколошки'' капацитет простора, уз повећано коришћење обновљивих 

извора енергије; 

- начелу индустријске екологије, кроз превенцију и санацију, примену принципа 

предострожности за активности које могу да изазову већи еколошки ризик или 

неизвесност и примену санационих мера у деградираним и загађеним подручјима; 

- процени утицаја планова, програма, објеката и активности на животну средину, као 

основу за планирање мера заштите. Интегрисање заштите животне средине у 

секторе планирања, пројектовања и изградње, кроз инструменте процене утицаја 

(СПУ за планове и програме, ПУ за пројекте); 

- формирању заштитних зона и заштитних растојања око објеката са повећаним 

загађивањем и ризиком за животну средину и здравље људи. 

 

У контексту финансирања заштите животне средине, концепција (која је урађена на 

основу Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије) пројектује 

достизање нивоа издвајања у заштиту животне средине од 1,5% БДП-а 2014. године.  

 

Планом су утврђене 4 категорије загађености по зонама и у том контексту су 

дефинисана решења, мере и приоритети очувања и унапређења животне средине. 

 

Општина Сремски Карловци се налази у III категорији – подручје квалитетне животне 

средине (локалитети са повременим прекорачењем граничних вредности, субурбане 

зоне насеља најугроженијих подручја из I категорије, сеоска и викенд насеља, 

туристичке зоне сапрекомерним оптерећењем простора, подручја експлоатације 

минералних сировина, државни путеви I и II реда, железничке пруге, велике фарме, 

зоне интензивне пољопривреде, аеродроми, речна пристаништа, водотоци III класе) са 

мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота. За ова подручја треба 

спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег стања, како би се 

умањила деградираност животне средине, као ограничавајућег фактора развоја. 

Потребно је одредити најадекватнији начин коришћења природних ресурса и простора,  



са циљем очувања природних вредности и унапређења животне средине. 

 

Посебну предност у развоју Републике Србије представља разноврсност природних 

ресурса и високи степен биолошке разноврсности и геодиверзитета и очуваност 

природе у неиндустријализованим областима, која се мора вредновати и по сваку цену 

очувати.  

 

ППРС у области управљања отпадом дефинисана је неопходност удруживања 

општина ради заједничког управљања отпадом чиме ће се успоставити систем 

регионалних центара за управљање отпадом. Регионални принцип обухвата сакупљање 

отпада, изградњу регионалих депонијих за најмање 20 година, сепарацију 

рециклабилног отпада, изградњу трансфер станица као и изградњу постројења за 

компостирање. Истовремено, неоходно је радити на санацији постојећих званичних 

одлагалишта отпада, које представљају ризик по животну средину и израдити 

регионалне и локалне планове управљања отпадом, којима ће бити дефинисано 

управљање отпадом у складу са Стратегијом управљања отпадом. 
 

ППРС дефинисано је и да је на територији АП Војводине неопходно изградити 

регионално складиште опасног отпада у Средњебанатској области. 
 

Отпад животињског порекла, нарочито отпад из кланица, према ППРС на територији АП 

Војводине третираће се у постројењима за третман отпада животињског порекла 

отвореног типа.  
 

За рециклажу грађевинског отпада и отпада од рушења ће се одредити посебне 

локације на нивоу локалних самоуправа. 

  

Основни циљеви заштите и одрживог коришћења природног наслеђа су: очување 

и унапређење биолошке разноврсности, вредности геонаслеђа и предела и развој 

јавних функција заштићених подручја, првенствено у области научноистраживачког и 

образовног рада, културе, спорта и рекреације; одрживи развој заштићених подручја и 

остварење добробити локалних заједница кроз планско, контролисано и ограничено 

коришћење природних ресурса и простора као грађевинске категорије, развој туризма 

и пољопривреде; повезивање и усклађивање националног са међународним системом 

заштите природе. 

 

Заштићена подручја задржавају статус заштићених. Фрушка гора, која се делимично 

налази у обухвату Просторног плана, има посебан значај у циљу јачања прекограничне 

сарадње.  

 

Концепција развоја заштите биодиверзитета ће се заснивати на: 

-  заштити биодиверзитета кроз систем заштите природе у оквиру заштићених 

природних добара; 

-  заштити великог броја појединачних дивљих биљних и животињских врста; 

- успостављањe Пан-европскe еколошке мрежe Natura 2000; и  

-  идентификацији станишта међународнeг значаја.  

 

Основни циљ заштите, уређења и развоја предела су разноврсни, високо 

квалитетни и адекватно коришћени предели и физички уређена, за живот и боравак 

пријатна рурална и урбана насеља и градови, развијеног идентитета заснованог на 

поштовању и афирмацији природних и културних вредности. 

 

Концепција заштите, уређења и развоја предела подразумева различите приступе 

обезебеђивања квалитета предела, који се утврђују Студијом о пределима Србије, а у 

односу на циљеве просторног развоја појединих делова Србије, и то: 

-  развој усклађен са специфичним развојним и регионалним карактером предела и 

физичком структуром насеља на целој територији; 

-  промоција, заштита и одрживо коришћење проглашеног природног и културног 

наслеђа (предела и природних и културних вредности у насељима) и њихово 



повезивање у простору (локалне, регионалне, државне eколошке и културне 

мреже); 

-  јачање и промовисање постојећих и креиреање нових вредности у просторима у 

којима је вредност предела и амбијената насеља од посебног значаја за развој 

(туристичка, културна подручја) и/или представљају део интернационалних мрежа 

и пограничних области; 

-  санација и креирање нових вредности у просторима у којима је вредност предела у 

потпуности деградирана па је могућа рестаурација или креирање нових вредности; 

-  минимизирање негативних и стимулисање позитивних утицаја новог развоја на 

карактер и диверзитет предела у просторима са развојним приоритетом. 

 

Основни циљ развоја и заштите непокретних културних добара је да се културно 

наслеђе дефинише као развојни ресурс, заштити, уреди и користи на начин који ће 

допринети успостављању регионалног и локалног идентитета у складу са европским 

стандардима заштите. Посебну пажњу захтевају заштићене целине старих градских 

језгара, подручја концентрације објеката средњовековног духовног и световног 

наслеђа, археолошких налазишта из праисторије и римског периода и др.  

 

На Листи Светске културне и природне баштине Сремски Карловци су у категорији 

споменика који са непосредном околином чине сагледиве културно-пејзажне целине. 

 

Приоритетна културна подручја која треба да уживају посебан третман, без обзира на 

статус у оквиру службе заштите (поред оних на Листи светске баштине) су: 

- подручје Фрушке Горе, Сремских Карловаца и Петроварадинске тврђаве. 

 

ППРС у области управљања отпадом дефинисана је неопходност удруживања 

општина ради заједничког управљања отпадом, чиме ће се успоставити систем 

регионалних центара за управљање отпадом. Регионални принцип обухвата сакупљање 

отпада, изградњу регионалих депонија за најмање 20 година, сепарацију 

рециклабилног отпада, изградњу трансфер станица, као и изградњу постројења за 

компостирање. Истовремено, неоходно је радити на санацији постојећих званичних 

одлагалишта отпада, које представљају ризик по животну средину, као и израдити 

Регионалне и локалне планове управљања отпадом, којима ће бити дефинисано 

управљање отпадом у складу са Стратегијом управљања отпадом. 

 

Основни циљ је интегрално управљање природним непогодама и технолошким 

удесима као основa за обезбеђење услова за ефикасан просторни развој, очување 

људских живота и материјалних добара. У том смислу, неопходно је створити добро 

организоване и опремљене службе које ће моћи да успешно раде на превенцији од 

ових катастрофа, као и на одбрани и отклањању последица, уколико се јаве. 

 

Концепција заштите од природних непогода и тенолошких удеса - на свим нивоима и у 

свим фазама планирања потребно дефинисати прихватљив ниво ризика од природних 

непогода и технолошких удеса, па затим системом превентивних, организационих и 

других мера и инструмената интервенисати у циљу спречавања њиховог настанка, 

односно смањивања последица непогода на прихватљив ниво. Да би се могла извршити 

правилна процена степена повредивости простора, односно ограничења за његово 

коришћење, потребно је приступити изради катастра угрожености простора од 

природних непогода у функцији просторног планирања. 
 

Циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање просторних 

услова који у потпуности одговара потребама савременог система одбране, ради сигур-

ног функционисања у условима угрожавања безбедности, обезбеђења просторних 

услова за несметано функционисање војних комплекса, простора и објеката од 

посебног значаја за одбрану земље и стварање услова за цивилну заштиту 

становништва, материјалних и природних ресурса у случају природних непогода и 

техничко-технолошких удеса. 

 

 



 

2.  ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АП ВОЈВОДИНЕ  
(''Службени лист АПВ'', бр. 22/2011)– у даљем тексту: РПП АПВ 

 

Становништво  

 

Основни циљ демографског развоја АП Војводине је стационарно становништво, тј. 

становништво у коме ће следеће генерације бити исте величине као и постојеће, уз 

прилагођавање очекиваним демографским променама. 

 

Бржи привредни развој и радикалне мере популационе политике треба да успоре и 

ублаже неповољне демографске трендове, односно присуство негативних природних, 

миграционих и структурних демографских процеса у АП Војводини.  

 

Функционално повезивање насеља и центара 

 

Сремски Карловци припадају Функционално урбаном подручју међународног значаја 

чији је центар Нови Сад, коме припадају још и општине Темерин, Беочин, Жабаљ, 

Бачки Петровац, Ириг, Инђија, Врбас, Србобран, Бачка Паланка, Тител и Бечеј. 

 

Повезивање урбаних центара на територији АП Војводине, формираних у правилној 

мрежи, биће значајно за повећање конкурентности, развој, као и повезивање урбаних 

центара са насељима у њиховом функционалном окружењу (како у АПВ, тако и шире), 

преко којих ће се активирати ресурси и капацитети појединих области. 

 

Рурални развој 

 

Као основни циљ је дефинисано очување биолошке виталности руралних подручја кроз 

повећање квалитета живота, обнову и развој економског нивоа. У том смислу 

концепција руралног развоја заснована је на даљем развоју и одрживој експлоатацији 

ресурса основних привредних грана (пољопривреда), а на другој страни 

диверсификацији руралне економије и афирмацији ''мекших'' развојних фактора 

(туризам, рекреација). 

 

Организација јавних служби 

 

Предшколско образовање и васпитање: Основни циљ је омогућавање обухвата око 

30% од укупног броја деце јасленог узраста. Деца узраста од 3-7 година треба да буду 

у потпуности обухваћена предшколским васпитањем и образовањем. Остварење овог 

циља подразумева обезбеђење адекватног простора и стручног кадра у свим 

општинама Покрајине. 

 

Основно образовање и васпитање: Активности треба да буду усмерене на улагање у 

обнову и модернизацију објеката, инфраструктурно опремање у складу са новим 

тенденцијама. Потребно је обезбедити довољно слободног простора за потребе 

одвијања наставног програма физичког васпитања, али и за остало становништво, 

усклађено временски са одвијањем наставе. Важно је сагледати потребе мањих насеља 

у смислу формирања предшколских оделења у склопу објекта основне школе, простора 

за продужени боравак деце, или других саржаја, у складу са идејом о формирању 

школе као центра културног живота села. 

 

Средњошколско образовање: За средње школе, као и за основне, потребна су додатна 

средства за уређење и опремање, како би се настава одржавала на савремени начин и 

у адекватним условима. Недостатак услова за наставу физичке културе и недостатак 

слободне површине по ученику је још више изражен него код основних школа. 

Високо образовање: За даљи развој високог школства неопходно је да улагања од 

стране државе буду знатно већа него до сада. Али, поред повећања обима издвајања 

средстава потребно је квалитативно променити структуру улагања, па поред улагања у 



унапређење опремљености и метода рада образовних институција, потребно је знатно 

више улагања у унапређење доступности образовања свим социјалним категоријама 

младих (повећање обима бесплатног школовања, стипендије, кредити, повлашћен 

смештај у студентске/ђачке домове и сл.). У данашњој ситуацији лошег стања у 

привреди и недостатку средстава, потребно је ускладити критеријуме у високом 

школству са постојећим могућностима. 

 

Здравствена заштита: Побољшање услуга на нивоу примарне здравствене заштите у 

малим срединама подразумева осавремењавање постојећих објеката и, нарочито, 

мотивисање стручног кадра за рад у мањим и неразвијеним срединама. Апотеке и 

ветеринарске станице су садржаји свих нивоа насеља. За обезбеђење услуга у овој 

области на вишем нивоу здравствене заштите (секундарни или терцијарни ниво) 

неопходно је обезбедити добру саобраћајну повезаност (путну мрежу и јавни превоз), 

како би сви становници могли да користе здравсвене услуге које су заступљене само у 

већим центрима. 

 

Социјална заштита: Све општине у АП Војводини ће и даље имати центре за социјални 

рад, преко којих се врши и смештај деце и омладине без родитељског старања и деце 

ометене у породичним приликама у хранитељске породице, затим деце ометене у 

развоју и деце са поремећајима у понашању, као и друге врсте услуга у овој области. 

Домове за старе, или други облик бриге о старима, треба да имају сва насеља. Посебно 

је важно да се брига о старима обезбеди у мањим насељаима, где не постоји, односно 

није лако доступна служба социјалне, па ни здравствене заштите. 
 

Култура: Богата и разграната мрежа јавних установа културе у Војводини се задржава 

(архиви, музеји, заводи за културу, библиотеке, галерије, позоришта, заводи за 

заштиту споменика културе и др.), уз даље унапређење садржаја, а акценат се, у 

наредном периоду, ставља на повећавање доступности њихових услуга свима, па и 

онима из најудаљенијих места.   

 

Физичка култура (спорт): Школски спортски терени и објекти у мањим сеским 

насељима треба да су у функцији не само за ученике већ и за остало становништво. 

Поред школских комплекса, свако насеље треба да има уређен отворен терен за 

фудбал и мале спортове (кошарка, одбојка, рукомет). Спортске хале са универзалном 

салом (величина рукометног игралишта) и уређене отворене спортске терене треба да 

имају сва насеља са више од 10 000 становника.  

 

Привреда  

 

Основни циљ развоја привреде је јачање позиције и привредне конкурентности 

Војводине на принципима одрживог развоја и веће територијалне кохезије. 
 

У избору основних праваца развоја предност се даје оним делатностима код којих 

расположиви ресурси, тржишни услови и технички напредак омогућавају бржи развој, 

уз коришћење компаративних предности подручја на коме је лоцирана привредна 

делатност и примену одговарајуће технологије и процеса производње како би се 

негативни утицаји на животну средину свели на минимум (загађење ваздуха, 

земљишта, воде) и обезбедила енергетска ефикасност. Пољопривредни и енергетски 

потенцијали ће и у наредном периоду бити од примарног значаја за укупан привредни 

развој, а туризам ће повећати улогу у будућем развоју привреде, с обзиром на, до 

сада, недовољно искоришћене ресурсе.  
 

Концепција развоја пољопривреде и производње хране захтева акцију у којој би 

учествовали сви, од шире друштвене заједнице, преко локалне самоуправе, до 

организација пољопривредника и самих индивидуалних произвођача. Најважнији 

правци развоја су: 

- стимулација и повећање инвестирања у рурална подручја; 

- уређење инфраструктуре и развој установа у руралним подручјима; 

- формирање институција за развој малог агробизниса и предузетништва; 

- развој задругарства и саветодавства; 



- увећање и рационално коришћење земљишног фонда. 
 

Будући да се на подручју АП Војводине могу без тешкоћа испунити услови за органску 

производњу, ова област у будућности може представљати значајан сегмент 

пољопривреде, нарочито у производњи воћа, грожђа и повртарству. 
 

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта на подручју АП Војводине се заснива 

на концепту одрживог пољопривредног развоја. Захваљујући својим особинама и 

комплексним функцијама земљиште представља есенцијални природни ресурс a 

његово одрживо коришћење и заштита један је од кључних елемената остваривања 

одрживог развоја. Зато одрживи развој и управљање ресурсима на начин који 

задовољава потребе садашњих генерација, без угрожавања права будућих генерација 

да задовоље сопствене потребе, представља једину могућност. Са становишта 

одрживости, приоритет има успостављање ефикасних механизама заштите плодних 

ораничних земљишта од предузимања у непољопривредне сврхе. 
 

АП Војводина располаже значајним капацитетима агроиндустрије, прерађивачким и 

складишним, оспособљеним за прихват и прераду свих врста пољопривредних 

продуката, присутних на овом подручју. Оно што прехрамбену индустрију издваја од 

осталих, је што се скоро без изузетка ослања на сировине домаћег порекла, a у извозу 

остварује највећи девизни ефекат. 

Концепција развоја рибарства заснива се на одржавању и планирању нових рибњака у 

оквиру интегралних речних система у депресијама уз веће водотоке, посебно у 

недовољно развијеним и пограничним општинама, на необрадивом пољопривредном 

земљишту. Као најважнија мера за очување и унапређење рибљег фонда у риболовним 

водама издваја се заштита и унапређење природних рибљих плодишта. 

 

Шумарство и ловство 

 

Основни циљ  развоја шума и шумског земљишта је одрживо управљање. Концепција 

развоја шума, као природног ресурса, на подручју Просторног плана заснива се на 

следећим поставкама и опредељењима: 

- допринос шума и шумских станишта стабилности укупног екосистема, увећању 

природног богатства и биодиверзитета; 

- повећање површина под шумском вегетацијом пошумљавањем, подизањем 

заштитних појасева, ловних ремиза и других облика зеленила; 

- унапређење стања шума смањењем учешћа разређених и деградираних састојина, 

као и превођење изданачких  стања у више узгојне облике; 

- рационално и ефикасно коришћење биомасе као обновљивог извора енергије у 

складу са принципима одрживог развоја; 

 

Приоритети у области шума и шумског земљишта до 2015. године су одрживо 

газдовање шумама; повећање површина под шумама - оснивање нових шума (заштитни 

појасеви, засади за пчеларство, засади за фиторемедијацију, производњу биомасе...) и 

односи се првенствено на подручје Баната и превођење изданачких шума и високи 

узгојни облик (конверзија).  

 

Основни циљ  развоја шумарства и ловства је одрживи развој шума и ловног газдовања 

и повећање површина под шумама. Просторни развој шумарства подразумева 

континуирано газдовање шумом кроз одржавање производних потенцијала шумског 

земљишта, као једног од најважнијих производних фактора.  

 

Концепција развоја шумарства на подручју обухвата Просторног плана заснива се на 

следећим поставкама и опредељењима: 

- коришћење шума у складу са одрживим развојем кроз општекорисне функције и 

производне функције (коришћење дрвне масе и других шумских производа, 

наменске производње дрвне масе за енергетске потребе и др.); 

- повећање површина под шумама у циљу побољшања сировинске базе за примарну 

и финалну прераду дрвета; 



- унапређење сарадње сектора шумарства и дрвне индустрије у циљу ефикаснијег 

протока добара и новца у оквиру ланца стварања вредности; 

- изградња оптималних стања састојина према дефинисаним функционално – 

наменским захтевима; 

- Концепција развоја ловства се обезбеђује кроз одрживо газдовања популацијама 

дивљачи и њихових станишта на начин и у обиму којим се трајно одржава и 

унапређује виталност популација дивљачи, производна способност станишта и 

биолошка разноврсност, чиме се постиже испуњавање економских, еколошких и 

социјалних функција ловства.  

 

Приоритети у области шумарства и лова до 2015. године су побољшање сировинске 

базе за примарну и финалну прераду дрвета и формирање репроцентара и повећање 

бројности и структуре популација дивљачи и квалитета трофеја. 

 

Туризам 

 

Простор општине Сремски Карловци у односу на издвојене туристичке дестинације, 

према РПП АПВ, припада туристичкој  дестинацији Нови Сад и Фрушка гора. Основни 

циљ је развој одрживог туризма уз сарадњу приватног јавног и невладиног сектора. 

 

 

Остали циљеви су: 

- усклађивање туристичког развоја и заштите ради унапређења животне средине; 

- изградња и одржавање одговарајуће туристичке инфраструктуре; 

- повезивање туристичког сектора са комплементарним делатностима; 

- подизање свести локалног становништва о значају туризма; 

- туристичка понуда у складу са савременим трендовима на иностраном туристичком 

тржишту. 

  

За даљи развој туризма на подручју општине Сремски Карловци од посебног значаја је 

река Дунав која пружа могућности развоја наутичког туризма, богато културно 

наслеђе, манифестације, СРП ''Ковиљско-петроварадински рит'', као и НП ''Фрушка 

гора'', који  садржајима нуде посебне могућности боравка и тиме употпуњују 

туристичку понуду Сремских Карловаца. 

 

Саобраћајна инфраструктура 

 

Реализујући принципе из ППРС, РПП АПВ је утврдио концепцију развоја саобраћајне 

инфраструктуре кроз успостављање - системско формирање (путна мрежа државних 

путева II реда, регионалне и локалне пруге, национални пловни путеви, луке и 

објекти, регионални аеродром) интегрисаног саобраћајног система који ће имати 

основну улогу међуопштинског, регионалног и субрегионалног повезивања, као 

трансграничну сарадњу региона са обе стране границе. Развој регионалне саобраћајне 

мреже има и значајну улогу у употпуњавању основне мреже државних путева I реда и 

аутопутева. 

 

Реализација одрживог развоја саобраћаја према дефинисаним циљевима и принципима 

захтева обавезну израду саобраћајних студија или других саобраћајних анализа, у 

складу са законском регулативом, које ће показати оправданост предложених решења 

(планирање нових коридора, локацијско одређивање траса, потребне капацитете, 

просторну, саобраћајну, функционалну и економску оправданост), као и истраживања 

која морају бити спроведена уз пуну координацију и потпуну уједначеност 

критеријума, дефинисаних од стране надлежних органа и институција.  

 

На овај начин саобраћајну мрежу државних путева на предметном подручју потребно је  

третирати као јединствен систем, у ком приоритет на државним путевима има транзит 

(измештање транзитног саобраћаја из насељених места). 

 
Предвиђене су активности на изградњи-реконструкцији појединих делова постојеће 



путне мреже, активности на пројектовању обилазнице око Сремских Карловаца до 

2015. год., активности на планираном путном правцу по гребену Фрушке горе (тзв. 

''Партизански пут'') у смислу рехабилитације и прилагођавања искључиво за 

туристички и путнички саобраћај, као и изградња обилазнице око Сремских Карловаца 

после 2015. године. 

  

Предвиђено је да кроз општински простор пролази међународна бициклистичка стаза – 

цикло коридор 6 (EuroVelo - европска мрежа бициклистичких рута: руте 62  (уз Дунав), 

као и национална бициклистичка стаза уз путеве по гребену Фрушке горе. За развој 

бициклистичког саобраћаја посебно су погодна подручја у заштићеним природним 

целинама (национални парк, специјални резервати природе и др.). За утврђивање 

међунасељских бициклистичких коридора (локалног и регионалног значаја) основ ће 

бити просторни план јединице локалне самоуправе, док ће обезбеђење услова за 

кретање бицикала унутар насеља бити обавеза градова. 

 

У оквиру развоја железничког саобраћаја, као приоритет планира се реконструкција, 

модернизација пружног правца коридора Х (Е-85): Стара Пазова - Нови Сад - Суботица 

- државна граница (реконструкција и изградња једноколосечне пруге у двоколосечну 

са мостом преко Дунава и чворовима Нови Сад и Суботица). 

 

Планским активностима из ППРС-а из домена водног саобраћаја кроз РПП АПВ нису 

предвиђени лучки капацитети у општинском простору – водни пут коридор VII – река 

Дунав (близина Новог Сада као логистичког центра), али је у оквиру обухвата ППО 

Сремски Карловци утврђен прихватни објекат наутичког туризма. 
 

Водопривредна  инфраструктура 

 

Основни циљ је одрживо коришћење водних ресурса уз адекватне мере заштите. 

Планирано је успостављање интегралног и интерсекторског коришћења и заштите 

водних ресурса, рационално коришћење водних ресурса и обједињавање корисника у 

регионалне водопривредне системе (насеља општине Кикинда припадаће регионалном 

систему водоснабдевања Горња Тиса), искоришћење енергетског потенцијала река и 

изграђених хидросистема, успостављање економске цене воде, смањење и контрола 

тачкастих и дифузних извора загађења, рециркулација коришћених вода, унапређење 

система заштите од спољних вода (поплава). 
 

Општи циљ је уређење, заштита и коришћење интегралних водопривредних система и 
усклађивање са заштитом животне средине и осталим корисницима у простору, ради 
заштите вода и заштите од вода. 

 

Енергетика и енергетска инфраструктура 

 

Развој енергетике подразумева ревитализацију, реконструкцију и модернизацију 

постојећих енергетских објеката у циљу сигурности, поузданости, смањења губитака, 

смањења  негативних утицаја на животну средину, повећање удела коришћења 

расположивих потенцијала, рационализацију коришћења енергије и енергената на 

свим нивоима, повећање енергетске ефикасности (производња, пренос, дистрибуција, 

потрошња), изградња нових енергетских објеката  у складу са растућим потребама и 

обезбеђењу поузданог и квалитетног снабдевања енергијом и енергентима, нарочито 

неконвенционалних извора енергије, у циљу достизања потребног удела коришћења 

обновљиве енергије у укупној финалној производњи и потрошњи. 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Технолошком модернизацијом преносне мреже, неопходнo је оспособљавање свих 

техничких система управљања, као и развој нове информационе технологије за 

системско тржишно управљање, чији је циљ повећање поузданости системских 

података што је условљено учешћем у  будућем тржишту ел. енергије.  

                                           
2 Nant - Tours - Orleans - Nevers - Chalon sur Saone - Bale - Passau - Ybbs - Linz - Vienna - Bratislava - Budapest - Belgrade - Bucarest - Constanta. 



 

Предвиђа се потпуни прелазак на 20kV напонски ниво, тј. прелазак са тростепене 

трансформације. Трафостанице 35/10 kV реконструисаће се у разводна 20 kV 

чворишта, а 10 kV мрежу и припадајуће дистрибутивне трафостанице 10/0,4 kV 

потребно је реконструисати за рад на 20 kV. 

 

Остале трафостанице 20/110 kV за прикључење енергетских производних објеката на 

обновљиве изворе енергије, за потребе великих потрошача и ТС 110/20 kV ''Сремски 

Карловци'' ће се градити у складу са плановима развоја електродистрибутивних 

предузећа. 

 

Обновљиви извори енергије 

 

Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал 

обновљивих извора с обзиром на заступљеност пољопривредног и шумског подручја, 

односно заступљеност ресурса остатака ратарске и шумске производње, као и 

могућност коришћења енергије сунца и ветра, уз неопходна студијска  истраживања. 

 

Минералне сировине 

 

Основни циљ у области минералних сировина је одрживо и економично коришћење 

минералних сировина, уз интензивирање детаљних истраживања на простору АП 

Војводине, оптимално управљање лежиштима минералних сировина и управљање 

еколошким конфликтима у поступку експлоатације минералних сировина. 

 

Коришћење геолошких ресурса АП Војводине мора да полази од економски 

расположивих сировина чија се експлоатација и прерада заснива на принципима 

одрживог развоја који истовремено обезбеђују оптимално управљање еколошким 

конфликтима који су значајно присутни у Војводини, а нарочито у подручју заштићених 

природних добара. 

 

Енергетска ефикасност 

 

Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати као велики потенцијални 

извор енергије и већ сада постаје императив развоја енергетике и економичног 

коришћења енергије. Изградњoм нових енергетски ефикасних објеката и адаптацијом 

постојећих објеката у енергетски ефикасне, знатно ће се смањити трошкови 

коришћења енергије ових корисника али и укупна енергетска зависност овог простора. 

 

Електронске комуникације и електронска комуникациона инфраструктура  

 

У циљу достизања једног од главног покретача снага нове економије која се 

карактерише фузијом ICT и њихових примена, електронске комуникације се морају 

развијати као савремени систем што подразумева увођење најсавремених технологија у 

области електронских комуникација, модернизацију постојеће инфраструктуре и 

објеката, изградња сигурне широкопојасне мреже на свим нивоима, закључно са 

локалним, уз употребу најсавремених медијума преноса, потпуна дигитализација свих 

система електронских комуникација (фиксна, мобилна, интернет, радио-комуникација, 

КДС, метропилитен мрежа) уз обезбеђење довољно капацитета, равномерног развоја и 

целокупне покривености простора уз обезбеђивање подједнаке доступности свим 

оператерима. 

 

Оптички каблови широкопојасне мреже у складу са плановима развоја надлежног 

предузећа за телекомуникације, као и принципима развоја савременог електронског 

комуникационог система   планирани су  на  свим нивоима, уз коридоре саобраћајница.   

 

Концепција и план развоја поштанског саобраћаја, заснована је на основним циљевима 

и обухвата пружање универзалне поштанске услуге, развој тржишта поштанских 

услуга, унапређивање квалитета поштанских услуга, сигурност и безбедност. 



 

Заштита и уређење предела 

 

Основни циљ је заштита, уређење и развој предела уз очување изворних одлика,  

идентитета и  диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних вредности. 

 

Природне пределе у заштићеним подручјима планским решењима и плановима 

управљања заштитити на следећи начин: обезбедити заштиту структуре предела и 

несметано функционисање природних процеса; обезбедити заштиту биодверзитета и 

очување и успостављање еколошких мрежа; санирати нарушене природне и естетске 

вредности природних предела (ревитализација и рестаурација) у складу са режимом 

заштите; обезбедити ревалоризацију вредности и презентацију природних, културно-

историјских и естетских вредности предела.  

 

Развој руралних предела засновати на уважавању њиховог специфичног предеоног 

карактера, затечених вредости и капацитета предела, а урбаних предела који су 

изложени бројним и конфликтним притисцима развоја, обезбедити кроз 

унапређење/очување слике и структуре урбаног предела и креирање позитивног 

архитектонског идентитета градова и насеља. 

 

 

Приоритети заштите и уређење предела на простору обухвата Просторног плана до 

2015. године су подручја посебних природних и културних вредности, туристичке 

дестинације (река Дунав), угрожени и деградирани простори у којима је потребно 

спровести мере санације и подручја под посебним притиском развоја (простори и 

насеља уз саобраћајне коридоре  и нови инфраструктурни и енергетски системи). 

 

Заштита природних добара и биодиверзитета 

 

Основни циљ је заштита и унапређење природних добара и биодиверзитета. У 

планском периоду у обухвату Просторног плана, заштићена подручја задржавају статус 

заштићених.  

 

Подручје планирано за заштиту је Фрушкогорски лесни плато. Предстојећим процесом 

валоризације станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја, 

потребно је утврдити на којим стаништима постоје услови за трајно очување природних 

вредности, а за које постоје други приоритети одрживог развоја.  

 

НП ''Фрушка гора'' задржава међународни статус заштите као подручје од 

међународног значаја за очување биолошке разноврсности. 

  

Еколошку мрежу на простору обухвата Просторног плана, обухватају међусобно 

повезана утврђена еколошки значајна подручја и еколошки коридори.  

 

У циљу јачања прекограничне сарадње АП Војводине у области заштите природе, у 

планском периоду посебан значај има НП ''Фрушка Гора'' на простору обухвата 

Просторног плана. 

 

Потребно је прибавити посебне услове заштите природе приликом укрупњавања 

пољопривредног земљишта, планирања подизања пољозаштитних појасева око 

насељених места и пројектовања зелених појасева уз постојеће и планиране 

саобраћајнице на простору Просторног плана. 

 

Приоритети заштите природних добара и биодиверзитета на простору обухвата 

Просторног плана до 2015. године су: проглашење нових заштићених подручја 

(Фрушкогорски лесни плато); ревизија статуса (врсте, режима и граница заштите) 

раније проглашених заштићених подручја и усклађивање са важећом законском 

регулативом (НП ''Фрушка гора''); уписивање СРП ''Ковиљско-петроварадински рит (са 

Крчединском адом) у Рамсарску листу;  израда урбанистичких планова за локалитете у 



заштићеним подручјима на којима је регистрована или планирана изградња; санација 

деградираних простора (каменоломи, позајмишта, дивље депоније) са најзначајнијим 

неповољним утицајем на природне вредности и животну средину и заснивање 

информационог система о заштићеним подручјима и биодиверзитету. 

 

Заштита и унапређење животне средине 

 

У контексту заштите и унапређења животне средине неопходно је зауставити даљу 

деградацију и вршити превенцију, санацију и ревитализацију угрожених подручја, 

поштовањем следећих принципа: 

– одрживо коришћење природних ресурса и очување и унапређење еколошки 

осетљивих природних вредности (заштићена природна добра); 

– смањење нивоа загађења животне средине, приоритетно у загађеним урбаним и 

индустријским срединама, а затим на целој територији Покрајине; 

– санација најугроженијих подручја; 

– успостављање покрајинског и локалних регистара извора загађивања животне 

средине, као дела националног регистра, са системом контроле и континуираним 

праћењем параметара, који карактеришу квалитет животне средине; 

– заштита, обнова и санација заштићених природних подручја, уз очување еколошке 

равнотеже; 

– усклађивање законских прописа из области заштите са законодавством ЕУ; 

– повећање обима финансирања заштите животне средине (према Националној 

стратегији одрживог развоја предвиђено је 1,5% БДП-А 2015. године); 

– унапређење и јачање еколошке свести становништва пружањем подршке 

васпитним и образовним програмима у овој области и кроз средства информисања, 

укључивањем јавности у актуелне еколошке проблеме.  

 

ППРС су утврђене 4 категорије загађености по зонама и у том контексту су дефинисана 

решења, мере и приоритети очувања и унапређења животне средине. 

 

Општина Сремски Карловци се налази у у III категорији односно у подручју квалитетне 

животне средине (шумска подручја, туристичке зоне контролисаног развоја, подручја 

са природном деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и риболовна подручја, водотоци 

II класе) са преовлађујућим позитивним утицајима на човека, живи свет и квалитет 

живота. За ова подручја ће се обезбедити решења, којима се елиминишу или умањују 

постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни као компаративна 

предност у планирању развоја. Потребно је резервисати и чувати подручја од 

загађивања из стратешких разлога.  

 

Непокретна културна добра 

 

Културно подручје означава одређени простор са већом концентрацијом непокретних 

културних добара, која су у територијалном, историјском, културном и стилском 

погледу повезана и чине визуелни и духовни идентитет тог простора. Културна 

подручја, по правилу обухватају и природне вредности, па се унутар културног 

подручја могу издвојити и културни предели. Као специфично културно подручје 

издваја се, између осталих, и подручје Фрушке горе. 

 

Културни предео (културно-пејсажна целина) представља комбиновано деловање 

природе и човека. Културни предео, односно културно-пејсажна целина, обухвата већи 

број споменика културе са непосредном околином. Културни предео (културно-

пејсажну целину) чине фрушкогорски манастири, Сремски Карловци, Петроварадинска 

тврђава и историјски град Нови Сад. 

 

 

3.  ИЗВОД ИЗ ППППН ФРУШКЕ ГОРЕ ДО 2022. ГОДИНЕ (''Службени лист 
АПВ'', бр. 16/04) – у даљем тексту: ППППН Фрушке горе 

 



Привредну структуру мењати у правцу даљег јачања секундарних и терцијарних 

делатности и оживљавања производње у традиционалним делатностима насеља. Развој 

трговине базирати на формирању мреже објеката и стварању понуде која ће поред 

задовољавања потреба становништва насеља и викенд зона, омогућити и снабдевање 

туриста на овом подручју. 

 

Са аспекта развоја туризма, у оквиру размештаја туристичко – рекреативних 

активности утврђени су корисници простора и врсте активности које се могу одвијати 

на појединим локалитетима. Имајући у виду близину туристичких локалитета и 

манастира насељу Сремски Карловци, предвиђа се организовање смештаја за 

посетиоце у домаћинствима. Локалитет Стражилово је назначен као туристичко-

рекреативни простор на којем би се организовали сусрети, семинари и манифестације.  

 

На подручју НП ''Фрушка гора'' не могу се резервисати површине за експлоатацију 

минералних сировина. Геолошка истраживања чврстих минералних сировина треба 

ограничити на ниво проспекцијских истраживања, у циљу глобалног и потпунијег 

сагледавања минералног богатства Фрушке горе. На подручју Фрушке горе могу се 

планирати истраживања и експлоатација подземних вода и геотермалних извора, у 

складу са Дугорочном стратегијом и политиком развоја геолошких истраживања на 

подручју АП Војводине. 

 

У области шума и шумског земљишта планирано је унапређење постојећих шума и 

пошумљавање нових површина. Унапређење стања шума у НП ''Фрушка гора'' постићи 

ће се обављањем радова на обнављању, попуњавању и нези састојина, а све у оквиру 

планског газдовања шумама спровођењем опште основе газдовања шумама за НП 

''Фрушка гора''. У заштитној зони НП ''Фрушка гора'', планираном структуром шума и 

ваншумског зеленила и њиховом прерасподелом у простору (у зависности од услова 

средине и намене), потребно је остварити заштитну, културно-социјалну и производну 

функцију шума. 

 

ППППН Фрушка гора у концепцији развоја саобраћајне инфраструктуре, на простору 

Сремских Карловаца планира реконструкцију капацитета друмског и железничког 

саобраћаја и њихово прилагођавање савременим превозним технологијама, уз свођење 

неповољних еколошких утицаја у границе прихватљивости. 

 

Приобаље Дунава, као јединствен интегрални простор, омогућује мултимодални систем 

саобраћаја и успостављање међународног система бициклистичких стаза дуж овог 

итинерера. За све ове захтеве постоје одличне просторне могућности. 

 

ППППН Фрушке горе дефинисан је Дунав као потенцијал у домену робног и путничког 

превоза, као и наутичког туризма, са циљем унапређења и афирмисања кроз изградњу 

нових капацитета. 

 

У домену водопривредне инфраструктуре, у наредном периоду се очекује санација 

ерозионих и бујичних жаришта, као и конзервација и рекултивација сливова. У избору 

редоследа заштите, први приоритет имају сливови акумулација, као и уређење оних 

ерозивних сливова и бујица који угрожавају насеља, значајне привредне и 

инфраструктурне објекте и мелиорационе системе. 

 

Развој електроенергетске инфраструктуре обухвата ревитализацију и 

реконструкцију постојеће мреже у циљу обезбеђења поузданог и квалитетног напајања 

електричном енергијом, као и стимулацију обезбеђења дела енергије из обновљивих 

извора енергије у циљу заштите и смањења негативних утицаја енергетских објеката н 

аживотну средину.     

 

Стратешко определење за развој гасоводне инфраструктуре, везано је за 

рационално коришћење и штедњу необновљивих ресурса и штедњу произведене 

енергије, стимулисање примене нових технологија производње енергије (нарочито 

оних које доприносе рационалном коришћењу, штедњи енергије и заштити животне 



средине) и смањење конфликата између коришћења енергетских ресурса и заштите 

животне средине. 

 

За квалитетно одвијање електронског комуникационог саобраћаја потребно је 

изградити квалитетне спојне путеве оптичким кабловским везама, уз све главне  и 

локалне путне правце. 

 

Стратешко опредељење развоја подручја Националног парка усмерено је на 

реализацију посебних режима заштите просторних целина са значајним природним 

вредностима и санацију, заштиту и унапређење природних и радом створених 

вредности животне средине, уз очување аутохтоности овог простора. 
 

У циљу заштите животне средине, спречиће се даља деградација природних 

ресурса, што подразумева унапређење комуналне опремљености насеља и туристичких 

локалитета адекватним водоснабдевањем, посебно водом за пиће, изградњом 

канализационе мреже за одвођење отпадних вода, изградњом колектора за 

прикупљање вода из насеља и станица за пречишћавање, увођењем система 

даљинског грејања и одлагањем комуналног отпада на уређене депоније, које се 

налазе изван граница Националног парка. 

 

Обзиром да пруга за возове великих брзина пролази и кроз подручје Националног 

парка "Фрушка гора" (Чортановачке шуме), које је природно добро од изузетног 

значаја, у циљу заштите биљног и животињског света потребно је: 

- обезбедити заштиту земљишта и подземних вода од загађења при редовном 

функционисању пруге и у акцидентним ситуацијама, 

- ублажити могуће негативне утицаје модернизације пруге и постављања заштитне 

ограде за племениту дивљач и осталу дивљу фауну, изградњом и уређењем 

пропуста за животиње и одговарајућим планирањем ремиза; планиране ремизе 

морају бити део укупног система озелењавања атара, односно ширег простора, 

- обезбедити да се на местима пресецања депресија и влажних ливада оцедне воде 

са трасе пруге не сливају у околне депресије са природном водом, већ у посебне 

таложнике, 

- рекултивисати позајмишта и депоније земље према посебним пројектима. 
 

Ради ублажавања могућих негативних утицаја који ће настати модернизацијом пруге за 

возове великих брзина, предлаже се следећа мера: 

- на потезу НП "Фрушка гора", као и њихове заштитне зоне, није дозвољено 

отварање никаквих позајмишта нити трајно депоновање земљаног или другог 

материјала, као ни насипање постојећих депресија, потока, а нарочито ритских 

подручја. Дуж пружног појаса може се привремено депоновати само хумус који ће 

се, у целини искористити за санацију оштећеног терена. 
 

Дуж аутопутева примењиваће се адекватне мере заштите од буке и формираће се 

заштитни појасеви. 
 

У циљу заштите, очувања и унапређења просторних целина са значајним природним 

вредностима и појавама, ППППН Фрушка гора одређени су режими коришћења и мере 

заштите на подручју заштићеног природног добра. На подручју НП ''Фрушка гора'', 

као природног добра I категорије, у делу који се налази на територији општине 

Сремски Карловци, утврђени су режими I, II и III степена заштите. 

 

 

4.  ИЗВОД ИЗ ППППН СРП ''КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ'' 
(''Службени лист АПВ'', бр. 3/12) – у даљем тексту: ППППН 

Ковиљско-петроварадински рит 
 

Привреда: Подстицати развој малих и средњих предузећа, заснован на коришћењу 

локалних потенцијала, а према захтевима савременог тржишта. Подстицати развој 

туризма заснованог на потенцијалима овог подручја (СРП ''Ковиљско-петроварадински 



рит'', НП ''Фрушка гора'', Дунав...) у циљу реализације мултипликативних ефеката 

туризма на развој локалне заједнице. 
 

Туризам: Развој туризма у наредном периоду на подручју општине Сремски Карловци 

имаће позитиван тренд раста, при чему се најинтензивнији развој очекује у насељу -

Сремским Карловцима, као туристичком центру и локалитету међународног значаја, са 

атрактивним и туристички вредним окружењем дуж Дунава. 
 

Минералне сировине: Активни истражни и експлоатациони простори неметаличних 

минералних сировина, опекарских глина и других грађевинских материјала, подземних 

и термоминералних вода, представљају потенцијал развоја локалних средина.  
 

Водопривредна инфраструктура: Ради обезбеђења статуса међународног пловног 

пута Дунава класе VIc, по класификацији Комитета за унутрашњи водни транспорт 

Европске економске комисије, потребно је  уређење корита реке Дунав од стационаже 

km 1258 до km 1224. Деоница од km 1250 до km 1235, за коју је и урађен Идејни 

пројекат решења уређења корита за потребе пловидбе од Новог Сада до Сремских 

Карловаца, није ни до данас реализована због недостатка финансијских средстава. 

Испуњење тражених параметара габарита пловног пута у природним условима 

практично је неоствариво без одговарајућих регулационих радова у кориту Дунава, 

који се морају извести. 

 

Електроенергетска инфраструктура: У наредном планском периоду планиран је 

прелазак на двостепену напонску трансформацију 110/20 kV, изградња трафостанице 

110/20 kV ”Сремски Карловци” и реконструкција ТС 35/10(20) kV у разводна 20 kV 

чворишта. 35 kV напонски водови прећи ће или у 110 kV за напајање  планираних 

110/20 kV трафостаница, или ће радити на 20 kV напонском нивоу. 

 

Термоенергетска инфраструктура: Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне 

мреже на подручју обухвата Просторног плана пружају могућност њеног проширења и 

даље изградње у циљу унапређења гасификације насеља.  
 

Електронска комуникациона инфраструктура: Планирана је изградња 

широкопојасне оптичке кабловске мреже на свим нивоима и дигитализација 

електронских комуникационих уређаја. 

 

Заштита животне средине: У контексту заштите животне средине на простору 

обухвата Просторног плана, нарочито изван СРП ''Ковиљско петроварадински рит'', 

предвиђене су одређене мере и активности, чијом реализацијом ће се зауставити даља 

деградација природних ресурса, а унапредиће се квалитет животне средине овог 

подручја. 

 

Приоритетне мере заштите животне средине  су: 

- израда регистра извора загађивања и успостављање система праћења и контроле 

нивоа загађености ваздуха, воде и земљишта и биомониторинга; 

- адекватно одлагање комуналног отпада и сточних лешева у складу са Стратегијом 

управљања отпадом и важећим законским актима (Закон о управљању отпадом, 

Закон о ветеринарству) и правилницима; 

- санација и рекултивација постојећих и неуређених депонија и сточних гробаља. 

- за насеље ће се обезбедити вода највишег квалитета из регионалних система и 

локалних изворишта; 

- пре упуштања у реципијент, отпадне воде ће се пречишћавати на постројењима за 

пречишћавање отпадних вода; 

- на туристичким локалитетима проблем одвођења отпадних вода ће се решавати 

путем компактних мини–постројења за пречишћавање отпадних вода; 

- заштита од поплава вршиће се адекватним одржавањем објеката и система, који су 

изграђени у том контексту; 

- вршиће се одржавање система за одводњавање (чишћење канала од муља и 

растиња) уз евентуалну реконструкцију; 

- успоставиће се адекватан мониторинг квалитета водотока Дунава у циљу заштите и 



предузимаће се одређене мере, према потреби; 

- истраживања минералних сировина у границама СРП ''Ковиљско петроварадински 

рит'' ће се вршити у складу са условима Завода за заштиту природе, Законом о 

рударству геолошким истраживањима, уз примену свих предвиђених мера заштите 

животне средине; 

- истраживања и експлоатацију минералних сировина изван Резервата вршити у 

складу са законима из ове области; 

- након завршене експлоатације минералних сировина неопходно је извршити 

санацију и рекултивацију земљишта, и простор довести у прихватљиво стање у 

складу са законским обавезама ; 

- на деловима територије где су евидентирана клизишта примениће се биотехничке 

мере заштите (биће дефинисана посебним пројектима), а забрањује се свака 

градња објеката или било каква активност која би у случајевима трусног померања 

тла могла да допринесе увећању штетних ефеката; 

- ради ублажавања могућих негативних утицаја који ће настати модернизацијом 

пруге за возове великих брзина неопходно је обезбедити заштиту земљишта и 

подземних вода од загађења, при редовном функционисању пруге и у акцидентним 

ситуацијама. 

 

 

 

За објекте на подручју заштићеног природног добра и у непосредној близини 

заштићеног добра, инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу захтевом за 

одређивање потребе израде студије процене утицаја на животну средину у складу са 

Законом о процени утицаја на животну средину.  

 

Заштита и уређење предела природних добара: Концепција и пропозиције 

заштите, уређења и развоја природе на подручју обухвата Просторног плана 

подразумевају заштиту укупног биодиверзитета и диверзитета предела.  

 

Основни циљ заштите СРП ''Ковиљско-петроварадински рит'' чији се део налази на 

територији општине Сремнски Карловци је очување врста и екосистема влажних 

плавних подручја, где су животни процеси ограничени динамиком и трајањем поплаве, 

као и ограниченим и усмереним коришћењем шума, ливада и вода. Обезбеђивањем 

овог циља стварају се услови за очување и презентацију природних вредности кроз 

усклађен развој еколошки прихватљивих облика шумарства, рибарства, сточарства, 

као и еко-туризма. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Прибављени услови и подаци за израду Плана 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 







































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Извештај о стратешкој процени утицаја  

Плана на животну средину 
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 

 
 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 135/04 и 88/10) утврђена је обавеза да се стратешка процена 

утицаја на животну средину врши и за планове у области просторног и урбанистичког 

планирања. Законом су утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја 

планова на животну средину, у циљу обезбеђивања заштите животне средине и 

унапређивања одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне 

средине у поступак припреме и усвајања Плана.  

 

На основу Решења Одељења за урбанизам и грађевинско земљиште, бр. 35-177/2009 

од 18.11.2009. године (''Службени лист општине Сремски Карловци'', бр. 15/09) 

приступило се изради стратешке процене утицаја Просторног плана општине Сремски 

Карловци на животну средину. 

 

За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине 

Сремски  Карловци на животну средину одређен је ЈП "Завод за урбанизам Војводине" 

Нови Сад. 

 

Извештајем о стратешкој процени су, на основу мултидисциплинарног начина рада, 

вредновани и процењени могући значајни утицаји на животну средину, до којих може 

доћи имплементацијом планских решења и дат је предлог мера за смањење негативних 

утицаја на животну средину. 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

1.  ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе Просторног 

плана, сходно члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Просторни план дефинише стратешки прихватљиве, просторно оствариве и плански 

осмишљене пропозиције и управљачке механизме, заснивајући се на интегралној 

валоризацији свих релевантних фактора у доменима заштите, коришћења, 

организовања и уређења простора, са циљем одржавања еколошке равнотеже подручја 

кроз интерактивни повратни приступ. Будући концепт развоја се базира на принципима 

интегралног приступа простору и основним структурама (економска, социјална и 

еколошка), односно на принципима одрживог развоја. 

 

Стратешка процена је процес којим се интегришу циљеви и принципи одрживог развоја 

у планским документима, с циљем избегавања, спречавања или ограничења 

негативних утицаја на животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, 

културна и друга створена добра.  
 

Непосредан повод за израду Извештаја о стратешкој процени је обавеза произашла из 

Одлуке односно Решења о приступању изради стратешке процене утицаја предметног 

Просторног плана на животну средину. 
 

У складу са законским одредбама и праксом Стратешке процене, Извештај о стратешкој 

процени структурално обрађује:  

(1) полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке 

процене); 

(2) циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, 

дефинисања проблема и проналажења решења);  

(3) стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у 

ужем смислу – дефинисање матричног оквира процене);  

(4) смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и 

хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења 

Просторног плана);  

(5) програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење 

спровођења Просторног плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и 

новог стања на планском подручју); 

(6) коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир 

коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су 

утицале на стратешку процену); 

(7) начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у 

поступку стратешке процене);  

(8) закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом 

за спровођење и унапређења стратешке процене). 

 

Предметним Елаборатом су, на основу мултидисциплинарног начина рада, вредноване 

све мере и активности предвиђене Просторним планом општине Сремски Карловци, 

процењени су њихови потенцијално негативни утицаји, који се могу реализовати 

имплементацијом Просторног плана, уочени су одређени деградациони пунктови на 

овом простору и дат је предлог адекватних мера заштите животне средине за њихову 

елиминацију или смањење.  
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1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

На основу Одлуке о усклађивању Просторног плана општине Сремски Карловци са 

Законом о планирању и изградњи (''Службени лист општине Сремски Карловци'',  

бр. 15/09), приступило се усклађивању Просторног плана општине Сремски Карловци (у 

даљем тексту: Просторни план) са Законом о планирању и изградњи, као и осталом 

важећом правном регулативом.  
 

Послови усклађивања Просторног плана општине Сремски Карловци са Законом, поверени 

су ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад. Овај Просторни план усклађен је са 

Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-

исправка,64/10-УС и 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС) у даљем тексту: 

Закон) као и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената 

(''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11).  
 

Плански основ за израду Просторног плана представљају Просторни план Републике 

Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС", бр. 88/10) и Регионални 

просторни план АП Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 22/11), Просторни план подручја 

посебне намене Фрушке горе до 2022. године ("Службени лист АПВ", бр. 16/04) и 

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско - 

петроварадински рит" ("Службени лист АПВ", бр. 3/12)  
 

Просторно планска решења су усклађена са прописима који, посредно или непосредно, 

регулишу ову област: 

 Закон о заштити природе (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка); 

 Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 39/93, 44/93-исправка, 

53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 101/05-др.закон - престао да важи 

осим одредаба чл. 6. и 7. и описа подручја националних паркова) 

 Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности ("Службени гласник СРЈ- 

Међународни уговори", бр. 11/01); 

 Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и 

природних станишта ("Службени гласник РС-Међународни уговори", бр. 102/07); 

 Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-

др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС); 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 

135/04 и 88/10); 

 Закон о процени утицаја на животну средину(''Службени гласник РС'',бр.135/04 36/09); 

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени 

гласник РС'', бр. 135/04); 

 Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 13/10); 

 Закон о заштити од буке у животној средини (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10); 

 Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08- др. 

закон и 41/09); 

 Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12) 

 Закон о водама ("Службени гласник РС", бр.46/91,53/93,53/93-др.закон,67/93-др.закон, 

48/94-др.закон,54/96,101/05-др.закон,престао да важи осим одредаба чл.81 до 96); 

 Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11,  93/12 и 

104/13); 

 Закон о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/13); 

 Закон о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10); 

 Закон о експропријацији (''Службени гласник РС'', бр. 53/95, 23/01-СУС,  (''Службени 

лист СРЈ'', бр. 16/01-СУС и ''Службени гласник РС'' бр. 20/09 и 55/13-УС); 

 Закон о одбрани (''Службени гласник РС'', бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон и 104/09-

др.закон); 

 Закон о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'',  

бр. 88/11); 

 Закон о електронским комуникацијама (''Службени гласник РС'', бр. 44/10, 60/13-УС и 

62/14); 
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 Закон о енергетици (''Службени гласник РС'', бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12); 

 Закон о туризму (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон и 93/12); 

 Закон о културним добрима (''Службени гласник РС'', бр. 71/94, 52/11- др. закон, 

52/11- др. закон и 99/11-др. закон); 

 Закон о шумама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10 и 93/12) 

 Закон о шумама (''Службени гласник РС'' бр. 46/91, 83/92, 53/93-др.закон, 54/93, 

60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао 

да важи осим одредби чл. 9. до 20.); 

 Закон о дивљачи и ловству ("Службени гласник РС", бр. 18/10); 

 Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС",  

бр. 36/09 и 32/13-УС); 

 Закон о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 

 Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09); 

 Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа ("Службени гласник РС",  

бр. 135/04, 8/05 и 41/09); 

 Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута (''Службени гласник РС'', бр. 50/11); 

 Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених  и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива (''Службени гласник РС'', бр. 5/10 и 47/11); 

 Уредба о еколошкој мрежи (''Службени гласник РС'', бр. 102/10); 

 Уредба о одлагању отпада на депоније (''Службени гласник РС'', бр. 92/10); 

 Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

(''Службени гласник РС'', бр. 114/08); 

 као и други закони и прописи који на директан или индиректан начин регулишу ову 

област. 
 

У Просторни план су уграђене и смернице и стратешка опредељења из следећих 

докумената Владе Републике Србије и Владе АП Војводине:  

 Стратегијa регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. 

године ("Службени гласник РС", бр. 21/07); 

 Национална стратегија одрживог развоја (''Службени гласник РС'', бр. 57/08); 

 Национални програм заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 12/10); 

 Стратегија водоснабдевања и заштита вода у АП Војводини ("Службени лист АПВ", 

бр. 1/10); 

 Стратегијa развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног 

транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године ("Службени гласник РС", 

бр. 4/08); 

 Стратегија развоја туризма Републике Србије ("Службени гласник РС",бр. 91/06); 

 Стратегија развоја туризма Војводине-Маркетинг стратегија туризма Војодине 

("Службени лист АПВ", бр. 6/10); 

 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године ("Службени 

гласник РС", бр. 44/05); 

 Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. 

године ("Службени гласник РС", бр. 68/10); 

 Стратегија развоја шумарства Републике Србије ("Службени гласник РС",  

бр. 59/06); 

 Стратегија развоја пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", бр. 78/05); 

 Стратегија управљања отпадом за период 2010- 2019 ("Службени гласник РС", 

бр.29/10) 

 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара 

(''Службени гласник РС'', бр. 33/12) 

 Стратегија заштите од пожара за период 2012-2017. године (''Службени гласник РС'', 

бр. 21/12) 

 Национална стратегија заштите и спашавања у ванредним ситуацијама (''Службени 

гласник РС'', бр. 86/11) 

 Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. 

године (''Службени гласник РС'', бр. 13/11). 
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2. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА  
 

2.1. САДРЖАЈ ПЛАНА 
 

Текстуални део Нацрта Просторног плана садржи следеће елементе (преглед основних 

поглавља Нацрта), у складу са прописима који дефинишу садржину планских 

докумената: 

 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
II ПЛАНСКИ ДЕО 
1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
2. ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И РЕСУРСА 
3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ, ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА И МРЕЖА НАСЕЉА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ И ДИСТРИБУЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА, ОРГАНИЗАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ ПРОСТОРА 
6. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ 

МРЕЖАМА 
7. ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА, ПРИРОДНИХ ДОБАРА И КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
III ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
3. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ЗАБРАНА ГРАЂЕЊА НА ОДРЕЂЕНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ ЗА ОДРЕЂЕНЕ 

ОБЈЕКТЕ 
4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
5. МЕРЕ ЗА РАВНОМЕРНИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
 

Такође, Просторни план садржи и графички део, у оквиру којег су рефералне карте 

(Намена простора, Мрежа насеља и инфраструктурни системи, Туризам и заштита 

простора, Карта спровођења) и шематски прикази. 

 

 

2.2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА 
 

Општи циљеви уређења, развоја и заштите подручја у обухвату Просторног плана су: 

- стварање планског основа за организовани просторни развој, заштиту и уређење 

подручја општине Сремски Карловци; 

- рационално коришћење простора ради повећања функционалне и развојне 

ефикасности; 

- изналажење простора и могућности за остварење одрживог развоја пољопривреде и 

њено усклађивање са осталим делатностима;  

- задржавање становништва унапређењем квалитета живљења и обезбеђивањем 

услова за запошљавање; 

- очување, унапређење и заштита природе, посебних природних вредности и 

непокретних културних добара; 

- унапређење стања шума, коришћење шума у складу са одрживим развојем и 

еколошким принципима и повећање површина под шумама; 

- обезбеђење услова за развој различитих облика туризма; 

- заштита посебно вредних, угрожених и деградираних подручја; 

- интеграција заштите животне средине у све појединачне, секторске политике и 

стратегије развоја; 

- планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије, 

- увођење енергетски економичнијих технологија и постепени прелазак на 

максимално могуће коришћење обновљивих природних ресурса; 

- подстицање производње и примене технологија које смањују загађивање животне 

средине и производњу отпада; 

- маскимално могуће смањење, у складу са достигнутим степеном друштвено- 

економског развоја, свих активности које имају негативне ефекте на природу.  
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2.3. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА 
 

Основни циљеви будућих демографских кретања у општини Сремски Карловци 

односе се на побољшање виталних карактеристика популације, као и образовне 

структуре у складу са потребама привреде и тржишта рада и на стварање услова за 

повећање степена запослености у насељу (односно смањивање степена дневних 

миграција). 

 

Основни циљ израде Просторног плана у области привреде је обезбеђење просторних 

услова за развој стабилне и развијене привредне структуре, која ће у будућности 

омогућити одрживо коришћење природних и створених ресурса Општине. 

 

Стратешко опредељење будућег привредног развоја општине представља 

интензивирање производње у области виноградарства, воћарства, пчеларства и 

рибарства и стварање услова за формирање адекватне и вредностима подручја 

примерене туристичке понуде( богато природно и културно - историјско наслеђе).  

 

Циљ у развоју капацитета терцијалних делатности је подстицање њиховог развоја да 

би се достигао ниво који захтевају савремени стандарди живљења. 

 

Присуство три вида саобраћаја, као иницијатора општег привредног развоја (нарочито 

туризма), потребно је валоризовати и афирмисати општински простор (природна и  

културна добра) у домену свих облика туризма. 
 

Циљеви дугорочног развоја водопривредне инфраструктуре: 

- рационално коришћење вода, а нарочито вода за пиће; 

- приоритет у коришћењу вода има планска рационализација потрошње и вишекратно 

коришћење вода у технолошким процесима; 

- побољшање снабдевања водом свих корисника; 

- комплетирање система за одвођење отпадних вода; 

- пречишћавање отпадних вода; 

- осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода; 

- усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама; 

- заштита квалитета подземних и површинских вода;  

- заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних 

и унутрашњих вода; 

- реконструкција објеката, ојачање косина насипа као мере заштите од поплава; 

- санација активних бујичних токова и подручја захваћених ерозијом. 
 

Концепција развоја електроенергетске мреже обухвата обезбеђење енергетских 

капацитета изградњом 110/20kV трафостанице, ревитализација и реконструкција 

постојеће преносне и средњенапонске мреже преласком на двостепену трансформацију 

110/20 kV и реконструкција 10 kV напонске мреже и трафостаница  за 20 kV напонски 

ниво.  

 

Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре пружају могућност 

даљег развоја и проширења, уколико то буде потребно, у циљу обезбеђења земног 

гаса и за будуће  кориснике на предметном подручју. 
 

Концепција развоја електронске комуникационе мреже обухвата развој 

широкопојасне мреже на свим нивоима и потпуна дигитализација електронских 

комуникационих уређаја. 
 

У циљу заштите животне средине, неопходно је реализовати следеће циљеве: 

- обезбедити водоснабдевање целог насеља водом највишег квалитета; 

- вршити сепаратно одвођење канализационих вода; 

- индустријске воде пречишћавати пре упуштања у реципијент; 

- обезбедити заштиту насеља од спољних и унутрашњих вода; 

- обезбедити заштиту земљишта од ерозије и клизишта; 
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- вршити заштиту земљишта од деградације контролисаном применом хемијских 

средстава заштите и агромера; 

- обезбедити заштиту од буке и вибрација дуж коридора железничког саобраћаја; 

- успоставити савремени систем елиминације комуналног отпада, у складу са  

Стратегијом управљања комуналним отпадом; 

- извршити санацију и рекултивацију дивљих депонија, напуштених копова и других 

деградационих површина; 

- повећати и унапредити зелени фонд, посебно категорију заштитног зеленила. 
 

Основни циљеви заштите природних добара су заштита станишта и очување 

генетског, специјског и екосистемског биодиверзитета. 
 

Непокретна културна добра треба штитити интегрално са простором у коме се 

налазе и третирати их као развојни потенцијал Општине, а и шире јер посебну 

амбијентално-споменичку вредност овог простора чини насеље Сремски Карловци. 
 

 

 

3.  ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 

3.1. ПОЛОЖАЈ 
 

Општина Сремски Карловци, са површином од 5055 ha, налази се највећим делом на 

десној обали Дунава, на месту где се долина Стражиловачког (Ешиковачког) потока 

спаја са Дунавом. Насеље је подигнуто делимично на инундационој равни Дунава, које 

је насипом заштићено од поплавних вода. 
 

Са становишта природно-географских предности и потенцијала, може се рећи да 

Сремски Карловци имају повољан саобраћајно-географски положај јер се насеље  

налази на Дунаву, најзначајнијем пловном путу Европе. Кроз њега пролази 

међународна железничка пруга и магистрални пут М-22.1. У исто време, град се налази 

у близини великих туристичко емитивних подручја Београда и Новог Сада. 

Валоризацију дела поменутих могућности представља туристички воз ''Романтика'' који 

саобраћа у летњој половини године на релацији Београд-Сремски Карловци-Београд 
 
 

3.2. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

3.2.1. Вода 
 

Основна хидрографска карактеристика општине Сремски Карловци је присуство 

Дунава, који се на овом простору прибија уз суподину Фрушке горе, напуштајући 

алувијалну раван и меандре са леве стране обале и поткопава десну обалу тока. Кроз 

простор општине протиче са просечним падом од 42,5 mm/km, а сама река је 

реципијент вода из фрушкогорских потока, као и сувишних атмосферских вода из 

самог насеља. 

 

За одбрану од великих вода Дунава на десној обали изграђен је одбрамбени насип са 

две карактеристичне деонице: 

 прва деоница од Липовачког до Стражиловачког потока (дужине 1,907 m) која је 

постављена непосредно уз насип железничке пруге, и  

 друга деоница од Стражиловачког до Селиштанског потока (дужине 2.540 m) која 

напушта трасу пруге и формира брањену површини од скоро 70 хектара.  
 

Што се тиче бујичних токова, на ширем подручју су најзначајнији: Стражиловачки 

(Ешиковачки) поток (једини не пресушује у горњем делу тока и има највеће сливно 

подручје), Селиштански и Липовачки поток. Кроз урбано подручје Сремских Карловаца 

протичу Стражиловачки (Ешиковачки) и Дока, поток са релативно малим сливом. На 

ширем подручју нису до данас изведене мере за уређење сливова и корита наведених 

бујичних токова.  
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Вишак вода из сливног подручја потока Дока уводи се у ретенциони простор са 

одговарајућом грађевином и уставом. Регулација дела Стражиловачког (Ешиковачког) 

потока заснива  се на концепцији да се његове воде гравитациојом упуштају у Дунав 

при свим водостајима, обезбеђује се заштита града од стогодишње  велике воде потока 

(око 20 m3/s) при истовременој појави стогодишње велике воде Дунава и осигурава се 

корито од великих брзина течења при ниским водостајима Дунава. Одбрамбена линија 

од великих вода изведена је са котом од 79,60 mАНВ на делу од зацевљеног проласка 

испод пута, пруге и насипа до моста у Прерадовићевој улици а узводно од моста са 

котом 80,00 mАНВ.  

 

Градско подручје Сремских Карловаца данас је потпуно заштићено од великих вода 

Дунава, али је проблем уређења бујичних потока и одвођења атмосферских вода са 

урбаног слива још увек веома изражен. 

 
3.2.2. Ваздух 

 
На предметном простору није успостављен мониторинг квалитета ваздуха, али се на 

основу анализе постојећег стања животне средине може, у одређеној мери, извршити 

процена квалитета ваздуха.  

 

Ваздух, као природни ресурс, делимично је угрожен издувним гасовима дуж прометних 

саобраћајница(посебно магистрални пут М - 22.1) и формирањем неуређених депонија, 

које представљају деградационе пунктове животне средине, посебно у току лета. 

 

Обзиром да је насеље гасификовано, што је елиминисало индивидуална лежишта, 

извршена је заштита ваздуха у наведеном контексту. 

 

Радом циглане је делимично угрожен ваздух, али је она лоцирана у радној зони, изван 

насеља и аерозагађење не прелази GVI. 

 

3.2.3. Земљиште 

 
Подручје десне долинске стране Дунава највише је угрожено клизањем земљишта, тзв. 

дунавски тип клизишта, тако да  је одређени део овог простора угрожен овим 

природним процесом. Најугроженији део је  источни део Сремских Карловаца, у ширем 

подручју Липовца и део од циглане ''Стражилово'' према Чортановцима. 

 

Загађење земљишта материјама које се користе у пољопривредне сврхе (пестициди), 

ради заштите биља од болести и штеточина, потиче у великом броју случајева од 

нестручног коришћења. 

 

3.2.4. Заштићена природна подручја, значајна подручја, биодиверзитет и шуме 
 

Основни циљ је заштита и унапређење природних добара и биодиверзитета. У 

планском периоду у обухвату Просторног плана, заштићена подручја задржавају статус 

заштићених.  
 

Приоритети заштите природних добара и биодиверзитета на простору обухвата 

Просторног плана до 2015. године су: проглашење нових заштићених подручја 

(Фрушкогорски лесни плато); ревизија статуса (врсте, режима и граница заштите) 

раније проглашених заштићених подручја и усклађивање са важећом законском 

регулативом (НП ''Фрушка гора''); уписивање СРП ''Ковиљско-петроварадински рит (са 

Крчединском адом) у Рамсарску листу;  израда урбанистичких планова за локалитете у 

заштићеним подручјима на којима је регистрована или планирана изградња; санација 

деградираних простора (каменоломи, позајмишта, дивље депоније) са најзначајнијим 

неповољним утицајем на природне вредности и животну средину и заснивање 

информационог система о заштићеним подручјима и биодиверзитету. 
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Посебни циљеви заштите у оквиру НП ''Фрушка гора'' су реконструкција осетљивих 

екосистема, управљање популацијама угрожених биљних и животињских врста и 

санација и рекултивација деградираних подручја. 
 

Посебни циљеви заштите СРП ''Ковиљско-петроварадински  рит'' су очување комплекса 

барско мочварних екосистема са разноврсним орографским и хидрографским облицима 

ритова и за њих везаним животним заједницама, природним реткостима и типичним 

панонским елементима флоре и фауне. 
 

3.2.5. Експлоатација минералних сировина  
 

Заступљеност минералних сировина односи се на велико лежиште глине, чији је 

капацитет и перспективност утврђена испитивањима и користи се за производњу 

опекарских производа (циглана ''Стражилово''). Глина се и даље користи за 

производњу и из тих разлога је на том простору планирано проширење површине за 

даљу експлоатацију, уз неопходну примену мера заштите и рекултивацију 

деградираних површина.  

 

Резултати Студије о подземним водним ресурсима (Рударско-геолошком факултету 

Унивезитета у Београду, 2013. г.) указују на постојање воде за водоснабдевање, 

термалних, минералних и термоминералних вода, као и могућност коришћења 

хидрогеотермалне енергије.  
 

3.2.6. Обновљиви извори енергије  
 

Коришћење обновљивих извора енергије је потенцијал који мора наћи све већу 

примену на овим просторима. Главни разлог у застоју развоја лежи у недовољном 

програмском повезивању научно-истраживачких и производних организација, 

недовољној обавештености о стању развоја технологије и могућим ефектима смањења 

енергетских трошкова приликом примене ових извора енергије, као и већим 

инвестиционим трошковима него за класичне системе уз одсуство стимулативних мера 

финансијско-кредитне и пореске политике за њихово коришћење. 
 
 

3.3. ПРОСТОРНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Заштита и унапређење животне средине представља основу уравнотеженог развоја, 

коришћења и уређења простора Републике Србије. Основни циљеви у овој области су 

заустављање даље деградације и превентивна заштита од свих планираних активности 

које могу угрозити постојећи квалитет природне и животне средине, уз санацију и 

ревитализацију угрожених подручја. 
 

Територија општине Сремски Карловци представља сложену структуру природних 

(морфолошких, хидрогеолошких, педолошких и других) одлика и антропогених утицаја 

у изграђеним урбаним, руралним и инфраструктурним зонама. Заштиту и унапређење 

квалитета животне средине неопходно је спроводити диференцирано према 

дефинисаним просторно-еколошким зонама (на основу параметара животне средине), 

применом режима и правила изградње и уређења простора и мера заштите животне 

средине.  

 

Оваква просторна диференцијација подручја општине неопходна је и за утврђивање 

утицаја планских решења на животну средину, који су саставни део стратешке процене 

утицаја. 

 

Просторним планом Републике Србије, као и Регионалним просторним планом  

АП Војводине утврђене су 4 категорије загађености по зонама и у том контексту су 

дефинисана решења, мере и приоритети очувања и унапређења животне средине. 
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Општина Сремски Карловци се налази у у III категорији односно у подручју квалитетне 

животне средине (шумска подручја, туристичке зоне контролисаног развоја, подручја 

са природном деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и риболовна подручја, водотоци 

II класе) са преовлађујућим позитивним утицајима на човека, живи свет и квалитет 

живота. За ова подручја ће се обезбедити решења, којима се елиминишу или умањују 

постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни као компаративна 

предност у планирању развоја. Потребно је резервисати и чувати подручја од 

загађивања из стратешких разлога.  

 

У области управљања отпадом дефинисана је неопходност удруживања општина, чиме 

ће се успоставити систем регионалних центара за управљање отпадом. Регионални 

принцип обухвата сакупљање отпада, изградњу регионалих депонија капацитета за 

најмање 20 година, сепарацију рециклабилног отпада, изградњу трансфер станица, као 

и изградњу постројења за компостирање. Истовремено, неоходно је радити на санацији 

постојећих званичних одлагалишта отпада, које представљају ризик по животну 

средину и израдити регионалне и локалне планове управљања отпадом, којима ће бити 

дефинисано управљање отпадом, у складу са Стратегијом управљања отпадом. 

 

ППРС је дефинисано и да је на територији АП Војводине неопходно изградити 

регионално складиште опасног отпада у Јужнобачкој области. 

 

За отпад животињског порекла, нарочито отпад из кланица, према ППРС, дате су 

смернице да ће се на територији АП Војводине третирати у постројењима за третман 

отпада животињског порекла отвореног типа.  

 

Такође, за рециклажу грађевинског отпада и отпада од рушења ППРС су дате  

смернице да се одреде посебне локације на нивоу локалних самоуправа. 

 

 

3.4. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

3.4.1. Отпад 

 

Општина Сремски Карловци се укључила у реализацију принципа Стратегије 

управљања отпадом и у складу са тим потписала је Споразум о формирању региона за 

управање отпадом за више општина. Регионалним планом управљања отпадом 

предвиђена је регионална депонија на територији општине Инђија. 

 

За постојећа неуређена одлагалишта комуналног отпада неопходно је израдити радни 

план са програмом мера и динамиком прилагођавања рада за период до 31. децембра 

2012. године, у складу са чланом 96. Закона о управљању отпадом. 

 

3.4.2. Становништво 

 
Општа демографска ситуација на подручју општине Сремски Карловци је релативно 

повољна. Укупан број становника се у анализираном периоду стално повећава (изузев 

периода 1981-1991. и 2011. године - Први резултати пописа, када долази до благог 

опадања) чиме се Сремски Карловци разликују од већине насеља у АП Војводини у 

којима је укупан број становника у сталном опадању. Присутан је и перманентан раст 

укупног броја домаћинстава.  

 

Већина анализираних структура становништва су, са становишта потреба будућег 

развоја релативно повољне, те уз одговарајуће мере демографске и социјалне 

политике (нарочито у погледу побољшања виталних карактеристика популације) 

представљају квалитетну основу за будући развој Сремских Карловаца. 
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3.4.3. Мрежа и функције насеља и јавне службе 
 

Простор обухваћен Просторним планом је специфичан, јер се на њему налази само 

једно насеље - Сремски Карловци, које је уједно и општински центар, који гравитира 

Новом Саду, као покрајинском и макрорегионалном центру. Ради очувања значајних 

културних добара у Сремским Карловцима, Скупштина Републике Србије донела је 

Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских 

Карловаца (''Службени гласник РС'', број 37/91) којим су утврђени општи услови за 

санацију, конзервацију, рестаурацију, ревитализацију и презентацију културно-

историјског наслеђа. 

 

Специфичност општине Сремски Карловци, која својом културно-историјском, 

образовном и верском традицијом заузима посебно место, условила је да се планира 

мрежа јавних служби на вишем нивоу, посебно у области образовања и културе, чиме 

ће се допринети афирмацији Сремских Карловаца као културно-образовног центра. 

 

У том смислу планиран је развој високог образовања отварањем факултета (из области 

уметности, археологије, друштвено-језичких усмерења и сл.) као и даљи, много бржи, 

развој културе реконструкцијом постојећих значајнијих објеката и изградњом нових 

(вишенаменска позоришна сцена, културно-образовни центар, објекти за рад бројних 

удружења, колонија и уметничких радионица и др.). 

 
3.4.4. Привреда 

 

Основни циљ израде Просторног плана у области привреде је обезбеђење просторних 

услова за развој стабилне и развијене привредне структуре, која ће у будућности 

омогућити одрживо коришћење природних и створених ресурса Општине. 

 

Значајни развојни потенцијали општине Сремски Карловци у области туризма и 

угоститељства нису довољно искоришћени, те их у планском периоду треба боље 

валоризовати и потпуније користити стварањем ширих могућности за запошљавање. 

Основна ограничења која отежавају коришћење наведених потенцијала у пуном 

капацитету везана су за недостатак инвестиционих улагања и још увек недовољно 

припремљене кадрове за нове развојне захтеве. 

 

У том смислу, основно стратешко опредељење будућег привредног развоја општине 

Сремски Карловци представља уређење простора у функцији високо квалитетне 

туристичке понуде, у којој значајно место треба да заузме културни туризам одрживог 

развоја и унапређење делатности, нарочито у области виноградарства. 

 

3.4.5. Инфраструктурни системи 
 

Саобраћајна инфраструктура 

 

Присуство три вида саобраћаја, као иницијатора општег привредног развоја (нарочито 

туризма), потребно је валоризовати и афирмисати у функцији свих облика туризма  

(природна и  културна добра) . 

 

Концепт путног-друмског саобраћаја на овом простору је замишљен као скуп 

радијалних праваца различитог хијерархијског нивоа, који треба да омогући висок 

ниво саобраћајне услуге, комфора и безбедности кретања свим структурама превозних 

средстава, уз пружање услуга које могу допринети општем развоју овог простора. 

 

Железнички саобраћај на простору Сремских Карловаца у будућности ће остати у 

оквиру утврђеног коридора, једино ће се преко техничко-технолошког пројекта 

железнице установити траса другог колосека, јер за све то постоје просторне 

могућности. Са изградњом другог колосека железнице ће се знатно побољшати 

експлоатациони параметри и железница ће достићи захтевани ниво превозне услуге. 
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Концепт развоја водног саобраћаја на овом простору подразумева одређивање 

локације и изградњу: 

- путничког пристаништа; 

- теретног пристаништа; 

- марине за чамце. 

 

Водопривредна инфраструктура 

 

Водоснабдевање  

 

Област северног Срема у досадашњем развоју водоснабдевања базирана је на 

организоване градске централизоване водоводне системе и локалне сепаратне сеоске 

системе. Изворишта водовода сеоских система су развијена на бази експлоатације 

подземних вода из издани са слободним нивоом формиране у квартарним седиментима 

и артеских издани из плиоцена. Квалитет изданских вода је задовољавајући сем оних 

из алувиона Дунава, које због високог садржаја укупног гвожђа морају да се дорађују 

класичним поступцима. 
 

Сремски Карловци се снабдевају водом за пиће из водовода града Новог Сада. На овом 

подручју присутно је и јавно снабдевање становништва преко каптажа (чесми) и 

артеских бунара. Подземне воде на овим водозахватима су релативно доброг 

квалитета. Због недовољне санитарне заштите повремено су микробиолошки 

неисправне за пиће. 
 

Елиминацију или редукцију појединих параметара из састава воде за пиће, које не 

одговарају Правилником утврђеним граничним вредностима, треба спровести путем 

објеката и опреме за кондиционирање вода. У садашњем тренутку једине мере 

кондиционирања су дезинфекција (активна мера) и испирање мреже (пасивна мера). 

 

Одвођење отпадних и атмосферских вода 

 

Отпадне воде се одводе сепаратним затвореним канализационим системом формираним 

у два независна дела: систем виших и систем нижих делова терена. Оба дела су 

повезана са црпном станицом и, зависно од водостаја Дунава, врши се гравитационо 

отицање или препумпавање отпадних вода. 
 

Засебан систем одвођења атмосферских вода је развијен у ограниченом обиму (укупна 

дужина око 1,1 km) само у најнижим деловима насеља ка којима се површински 

сливају воде из виших делова. Како је количина воде која треба да се прихвати у 

центру вишеструко већа од могућности система, на нижим деловима по правилу долази 

до плављења саобраћајница и околних површина. Атмосферска вода се до недавно 

сливала или процеђивала у Жагерову и Кишову бару што је представљало хигијенски  

проблем услед мешања атмосферских и отпадних вода. Током 1998. године делимично 

је изведено прихватање атмосферских вода и пребацивање у нову ретензију 

формирану између железничке пруге и одбрамбеног насипа, испуштање у Дунав 

гравитационо или преко мобилног пумпног посторјења. 
 

Енергетска инфраструктура 
 

Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре на подручју обухвата 

Просторног плана општине Сремски Карловци пружају могућност њеног даљег развоја 

и проширења уколико се за то укаже потреба, а у циљу обезбеђења земног гаса за све 

кориснике  на предметном подручју и боље експлоатације земног гаса. 

 

Електроенергетска инфраструктура 
 

Напајање електричном енергијом и у наредном периоду биће обезбеђено из планиране 

110/20kV трафостанице "Сремски Карловци" уз могућност обезбеђивања дела и из 

обновљивих извора. ТС 110/20 kV ''Сремски Карловци'', ће се изградити на локацији 

постојеће ТС 35/20/10 kV ''Сремски Карловци'', са прикључним 110 kV далеководима. 
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За напајање планиране трафостанице  110/20 kV, обезбедиће се: 

- два 110 kV далековода из правца Стражилова (постојећи далековод Мишелук-Инђија 

се расеца) или један далековод из правца Мишелука и један 110 kV далековод од 

термоелектране – топлане ''Нови Сад'', односно из правца Петроварадина и 

планиране ТС 110/20 kV "Победа". 
 

Средњенапонски 35 kV водови прећи ће на 20 kV напонски ниво, а трафостаница  

ТС 35/20/10 kV ''Сремски Карловци'' реконструисаће се у 20 kV разводно постројење.    
 

Концепција развоја електроенергетске инфраструктуре је да се: 

- обезбеди квалитетно и поуздано напајање потрошача на простору обухваћеном 

Просторним планом; 

- ревитализује постојећа преносна мрежа;  

- целокупна 10 kV мрежа реконструише за рад на 20 kV напонском нивоу;  

- изграде нове трафостаница 20/0,4 kV напонског преноса и реконструишу постојеће 

10/0,4 kV. 

 
Обновљиви извори енергије 

 

С обзиром да у обухвату Просторног плана није развијено сточарство као значајна 

пољопривредна грана, затим да нису истражене геотермалне бушотине, као потенцијали 

обновљивих извора енергије издвајају се биомаса, сунчева енергија, енергија ветра и 

хидроенергија. 

 

С обзиром на заступљеност пољопривредног и шумског земљишта, односно остатака 

ратарске и нарочито шумске производње, може се сматрати да је биомасу могуће 

користити као енергент на овим просторима. 

 

Сунчева енергија, с обзиром на повољну осунчаност, број сунчаних дана у току године  

на овом простору, може се користити као обновљиви извор енергије који ће користити 

производни објекти већих капацитета.   

 

Подручје Просторног плана, на основу Студије Атласа ветрова на територији АП 

Војводини, се налази у зони ветрова (3,5-4,0m/s) на висинама преко 50 m изнад тла, а 

нарочито 100 m изнад тла, што одговара савременим ветроелектранама снага  

2-2,5 MW, где је експлоатација енергије ветра економски исплатива. 

 

Постојање канала и водотока на овом простору пружа могућност коришћења 

хидроенергије за производне енергетске објекте мањих капацитета. 

 

Електронска комуникациона инфраструктура 

 
Развој електронске комуникационе инфраструктуре није на нивоу који би задовољио 

све потребе, грађана и привреде за савременим електронским сервисима. У наредном 

периоду, у области комуникационих система, неопходно је увођење дигиталне 

технологије, како за нове објекте, тако и замена постојећих аналогних комутационих 

система, тј. аналогних телефонских централа, довољног капацитета, којим ће се 

омогућити неопходно укидање двојничких и инсталација дигиталних (ISDN и HDSL) 

телефонских прикључака. 
 

Проширење комутационих система реализоваће се осим проширењем главних 

комуникационих чворишта и путем инсталирања истурених претплатничких степена где 

концентрација корисника то захтева. 
  

За потребе квалитетног одвијања електронског комуникационог саобраћаја на подручју 

општине Сремски Карловци, потребно је у потпуности извршити дигитализацију 

електронске комуникационе мреже. Дигитализација подразумева увођење дигиталних 

комутационих центара и дигиталних система преноса у свим равнима мреже.  
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Ово подразумева и полагање каблова са оптичким влакнима као медијумом преноса на 

свим нивоима међумесне мреже, са перспективом увођења оптичких каблова и у месне 

мреже, туристичке комплексе. Овим ће се створити услови за примену и коришћење 

широко појасних сервиса и приступног мултиплексера дигиталних претплатничких 

линија (DSLAM) којим ће се омогућити брзи приступ интернету, као и мултимедијални 

сервиси. 

 

Осим постојећих оптичких спојних путева, који су изграђени од надређеног 

комутационог чвора у Новом Саду до ценрале у Сремским Карловцима, потребно је 

изградити оптичке каблове дуж саобраћајница свих нивоа у складу са потребама 

постојећих и будућих корисника простора, као и магистралне правце оптичких каблова 

у складу са плановима оператера електронских комуникација. 
 

У насељу, туристичким локалитетима, као и осталим садржајима у простору потребно је 

изградити подземну приступну електронску комуникациону мрежу, односно по потреби 

бежичну мрежу. 
 

Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније, по плановима 

развоја надлежних оператера, омогућиће се рад овог система електронских 

комуникација на целом планском подручју.  

 

3.4.6. Заштита непокретних културних добара 

 

Посебну амбијентално-споменичку вредност овог простора чини насеље Сремски 

Карловци. Велики број заштићених непокретних културних добара налази се у 

грађевинском подручју Сремских Карловаца, за који је Републички завод за заштиту 

споменика културе прописао услове за заштиту и уређење ове просторне културно-

историјске целине. 

 

Непокретна културна добра треба штитити интегрално са простором у коме се налазе и 

третирати их као развојни потенцијал Општине, а и шире. Треба их максимално 

штитити од свих облика неконтролисане урбанизације и изградње, од реконструкције 

која је без надзора и заштите надлежних органа, од изградње индустријских погона, 

великих инфраструктурних система, објеката посебне намене и других објеката који 

могу трајно да деградирају не само њихово окружење већ и само културно добро. 
 
 

4.  КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ 

ОБЛАСТИМА КОЈЕ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНЕ НЕГАТИВНОМ 

УТИЦАЈУ  
 

Квалитет животне средине у општини Сремски Карловци је делимично угрожен због 

неадекватне комуналне опремљености и релативно неповољних природних и 

новостворених услова. 
 

Водоснабдевање је обезбеђено у већем делу насеља из регионалног новосадског 

водоводног система. Канализациона мрежа је делимично изграђена, а неадекватно 

одвођење отпадних вода може представљати потенцијални извор загађења због 

високог нивоа подземних вода у доњим деловима насеља и забарених депресија. 

Одвођење атмосферских вода се не врши правилно у већем делу насеља, што угрожава 

земљиште, као природни ресурс и изазива ерозију. 

 

На територији општине је изражена ерозија у долинама потока, који имају бујични 

карактер и на којима није урађена регулација корита. На подручју Сремских Карловаца 

се појављују и клизишта, посебно у југоисточном делу. Насеље није угрожено од 

високих вода Дунава јер је изграђен одбрамбени насип, али још увек постоји проблем 

одвођења вода од бујичних потока и атмосферских вода. Дуж леве обале Дунава насип 

није подигнут, што је дефинисано Уредбом, ради повезивања водених токова  у СРП 

''Ковиљско-петроварадински рит'', као заштићена природна средина, са Дунавом. 
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Ваздух, као природни ресурс, делимично је угрожен издувним гасовима дуж прометних 

саобраћајница (посебно дуж државног пута) и формирањем неуређених депонија, које 

представљају деградационе пунктове животне средине, посебно у току лета. 
 

Насеље је гасификовано, што је елиминисало индивидуална лежишта, као пунктове 

загађења ваздуха. 
 

Радом циглане је делимично угрожен ваздух, али је она лоцирана у радној зони, изван 

насеља и аерозагађење не прелази GVI. 
 

Земљиште је угрожено, као природни ресурс, неуређеним депонијама и 

неконтролисаном применом хемијских средстава заштите у пољопривреди. 
 
 
 

5.  РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 
ОБУХВАТУ ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 

ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ 
 

Насеље Сремски Карловци је потпуно заштићено од великих вода Дунава изграђеним 

одбрамбеним насипом. Проблем уређења бујичних потока и одвођења атмосферских 

вода са урбаног слива још увек је веома изражен. Најзначајнији бујични токови су 

Ешиковачки, Дока поток, Селиштански и Липовачки поток. Ушћа ових потока су под 

директним утицајем Дунава, што при појави високих водостаја и великих протока 

угрожава терене непосредно уз потоке.  
 

Специфичан проблем представљају клизишта, на теренима релативно слабије 

носивости у периодима повећаних падавина или у деловима насеља где није адекватно 

регулисано одвођење вода. Ризик од клизишта се односи на могуће материјалне штете, 

као и могућност угрожавања живота људи. Подручје десне долинске стране Дунава 

највише је угрожено клизањем земљишта, тзв. дунавски тип клизишта, тако да  је 

одређени део овог простора угрожен овим природним процесом. Најугроженији део је  

источни део Сремских Карловаца, у ширем подручју Липовца, део од циглане 

''Стражилово'' према Чортановцима и подручје ''Стражилова'' на коме је плато, тако да 

је неопходно извршити санацију клизишта испод источне стране платоа, у складу са 

урађеном пројектном документацијом.  Координационо тело за усмеравање активности 

у отклањању последица насталих активирањем клизишта и од поплава на територији 

Републике Србије усмерава активности на отклањању последица насталих услед 

активирања клизишта и од поплава на територији Републике Србије.  
 

На простору уз Дунав, сконцентрисани су комплекси различитих садржаја, као што су 

туристички и спортско-рекреативни комплекси (планирани у грађевинском подручју 

насеља), радне зоне (циглана и ''Просјанице'') и коридори постојеће и планиране 

саобраћајне инфраструктуре (постојећи државни пут и планирана пруга за возове 

великих брзина која представља саставни део коридора 10). 

 

Локација постојеће циглане, која је ван грађевинског подручја насеља, првенствено је 

условљена налазиштем минералних сировина (експлоатација иловастог материјала) за 

потребе циглане, која има дугу традицију и која ће и даље наставити са 

експлоатацијом ове сировине. У контексту израде локалног регистра извора 

загађивања, као дела Националног регистра извора загађивања, од стране Агенције за 

заштиту животне средине, формирана је Листа предузећа која имају обавезу 

извештавања за ПРТР протокол (регистар испуштања и преноса загађивача), на којој се 

налази и ИГМ Стражилово.  

 

Одређене привредне активности планиране у радној зони ''Просјанице'', са постојећим 

и планираним теретним пристаништем, омогућиће да се овај простор развије у 

привредну зону са свом потребном инфраструктуром, значајном за општину Сремски 

Карловци. 
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Основни конфликт који се јавља у односу на локацију радне зоне и викенд насеља уз 

радну зону неопходно је релативизовати кроз максимално ангажовање постојећих 

ресурса, минимално ангажовање околног простора укључивши и мере санације односно 

програм рекултивације земљишта, као и уважавање закона о Заштити животне средине 

и заштити амбијенталних вредности Сремских Карловаца. 

 

Планирана локација за изградњу марине је у оквиру Дунавца, који припада СРП 

''Ковиљско-петроварадински рит'' и налази се у зони III степена заштите.  Изградња 

марине је неопходна као део развоја туризма, нарочито наутичког, а локација Дунавца 

је изузетно повољна уз обавезу да се морају поштовати сви услови који се односе на 

заштиту природе, регулисање отпадних вода, одлагање смећа, изградњу објеката као 

пратећих садржаја и сл. 

 

Обзиром да је на пољопривредном земљишту  дозвољена изградња објеката за потребе 

некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства, неопходно је обезбедити 

санитарно-ветеринарске, хигијенско-техничке, еколошке, противпожарне и друге 

услове, уз адекватну инфраструктурну опремљеност парцеле.  
  

 

6. ПРИКАЗ ПРИПРЕМЉЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА 
(НАЈПОВОЉНИЈЕ ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ СА СТАНОВИШТА 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ У 

СЛУЧАЈУ НЕРЕАЛИЗОВАЊА ПЛАНА) 
 

Просторним планом нису предвиђена варијантна решења. Усвојена решења која се на 

директан и индиректан начин односе на заштиту животне средине, интерпретирана су у 

планском документу и предметним елаборатом односно Извештајем о стратешкој 

процени утврђено је да су у складу са основним принципима одрживог развоја у 

погледу свих даљих активности на простору у обухвату Просторног плана. 

 

У случају нереализовања Просторног плана досадашње негативне тенденције у 

уређењу и коришћењу предметног простора ће се вероватно одвијати према следећем 

сценарију: 

- заузимање површина квалитетног пољопривредног земљишта непланском 

изградњом, праћено повећањем загађивања земљишта и подземних и површинских 

вода неконтролисаним испуштањем отпадних вода индустрије и домаћинстава, као и 

неконтролисаном применом хемијских средстава заштите у пољопривредној 

производњи; 

- настављање неконтролисаног одлагања отпада на неуређена одлагалишта отпада, 

стихијски насталих на више локација, њиховој непосредној близини насељима, са 

вероватноћом настајања нових површина; 

- стагнација и назадовање у привредном и целокупном развоју простора у обухвату 

Просторног плана; 

- нереализовањем доградње/модернизације инфраструктуре, наставиће се сценарио 

угрожавања животне средине и природних вредности предметног простора; 

- деградирање водних ресурса и земљишта услед неадекватног третмана отпадних 

вода и нереализовања изградње капацитета инфраструктуре за одвођење 

комуналних и идустријских отпадних вода; 

- изостајање развоја категорије заштитних појасева зеленила. 
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7. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 

Карактеристика подручја у обухвату Просторног плана, непосредног и ширег 

окружења, постојеће и планиране намене и функције, условиле су, у поступку израде 

Просторног плана, консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, 

организацијама и органима, у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења.  
 

Све консултације су релевантне за процес стратешке процене и израду Извештаја о 

стратешкој процени, а услови и мере надлежних органа, институција и предузећа су 

процесом стратешке процене вредновани и имплементирани у планска решења и 

саставни су део Извештаја о стратешкој процени. 
 

Током израде Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени, прибављени су 

услови и обављене су консултације са следећим органима, организацијама и 

предузећима: 

- Општина Сремски Карловци, Сремски Карловци; 

- Министарство за инфраструктуру и енергетику, Београд; 

- Фонд за развој Републике Србије, Београд; 

- РС, АПВ, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 

средине, Нови Сад; 

- РС, АПВ, Покрајински секретаријат за привреду, Нови Сад;  

- РС, АПВ, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Нови Сад; 

- РС, АПВ, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Нови Сад; 

- РС, АПВ, Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водоприведу, 

Нови Сад; 

- Фонд за капитална улагања АП Војводине, Нови Сад; 

- Фонд за развој АП Војводине, Нови Сад; 

- Покрајински фонд за развој пољопривреде, Нови Сад; 

- ЈП ''Путеви Србије'' Београд; 

- АД ''Железнице Србије'', Београд; 

- Дирекција за водне путеве, Београд; 

- Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад; 

- Републички завод за заштиту споменика културе, Београд; 

- Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ДОО ''Електровојводина'', 

Електродистрибуција ''Нови Сад'', Нови Сад; 

- Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' АД, Дирекција за технику Извршна 

дирекција ''Нови Сад'', Нови Сад;  

- ЈП ЕМС Нови Сад, Нови Сад; 

- Теленор, Нови Београд; 

- ЈВП ''Воде Војводине'', Нови Сад; 

- ЈП ''Србијагас'' , Нови Сад; 

- НИС а.д., Нови Сад; 

- ЈП "Војводинашуме" Нови Сад. 
 

Консултације са заинтересованом јавношћу и појединцима биће обављене у току јавног 

увида, а резултати консултација биће саставни део Извештаја о стратешкој процени. 
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II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 
 

Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у 

погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите 

животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених 

података о стању животне средине и значајних питања, услова надлежних органа и 

институција, као и проблема и предлога у погледу заштите животне средине у Просторном 

плану. Основни циљ израде стратешке процене је потпуно узимање у обзир питања животне 

средине, укључујући и здравље људи, приликом дефинисања планских решења и  развоја 

подручја у обухвату Просторног плана, ради обезбеђивања одрживог развоја, обезбеђивања 

учешћа јавности, као и унапређивања нивоа заштите здравља људи и животне средине. 

 

Дефинисању циљева стратешке процене и одређивању оквира за избор сета индикатора 

који се користе за припрему Извештаја о стратешкој процени претходило је испитивање 

општих карактеристика подручја у обухвату предметног Просторног плана, као и 

карактеристика самог планског документа. С обзиром да је предмет стратешке процене 

просторни план јединице локалне самоуправе, утврђени су одговарајући критеријуми 

неопходни за дефинисање модела стратешке процене у складу са хијерархијским нивоом 

предметног Просторног плана.  
 

Табела 1.  Опште карактеристике подручја у обухвату Просторног плана и самог 
планског документа 

 

Критеријуми Вредност 
критерију

ма 

Коментар  

За Просторни план не постоји 

урађена стратешка процена 

 

Не 

За претходни Просторни план општине Сремски Карловци 

није био  урађен Извештај о стратешкој процени. Изради 
новог просторног плана приступило се на основу Одлуке о 
усклађивању Просторног плана општине Сремски 
Карловци са Законом о планирању и изградњи 
(''Службени лист општине Сремски Карловци'', бр. 15/09), 
а изради предметног Извештаја на основу Решења, које 
чини састави део неведене Одлуке 

За план вишег хијерархијског 
нивоа који захвата планско 
подручје постоји урађен 

Извештај о стратешкој процени 
или су питања заштите животне 
средине планског подручја 
третирана у стратешким 
проценама других планских и 
програмских докумената 

 
Да/ 

Делимично 

Урађен је Извештај о стратешкој процени за Просторни 
план Републике Србије (усвојен 2010), као и за 
Регионални просторни план АП Војводине (Предлог 

плана).  

Врста и циљеви Просторног 
плана  немају негативних 
утицаја на животну средину 

 
Делимично 

Просторним планом се предвиђа планско уређење у 
складу са режимима заштите и граничним капацитетима 
простора у обухвату Просторног плана. 

Просторни план се ради за 
подручје заштићеног 
природног, непокретног 
културног добра или за друго 
заштићено подручје 

 
Делимично 

Просторни план се ради за ниво јединице локалне 
самоуправе, којим се уређује простор као такав, а у 
оквиру којег су поштовани услови и уграђене мере 
заштите предела, природних и културних добара из 
ППППН Ковиљско-петроварадински рит и ППППН Фрушка 
гора. 

Предвиђене су мање промене 
Просторног плана које не 

мењају битно планска решења  

 
Да 

Просторним планом се не предвиђа редефинисање 
концепције просторног уређења и развоја, већ 

усклађивање са Законом о планирању и изградњи. 

Степен утицаја Просторног 
плана на друге планове и 
програме и/или успостављање 
оквира за реализа-цију 
пројеката у погледу локације, 
природе, обима и услова 
функцио-нисања или у вези са 
алокацијом ресурса 

 
 
 

Да 

Просторним планом се дефинише оквир за реализацију 
појединачних програма и пројеката за привредни и 
туристички развој, делатности заснованих на природним 
ресурсима и природним вредностима, као и 
инфраструктурни развој. Просторним планом су дате 
смернице за израду одговарајућих урбанист. планова, 
урбанист. пројеката и локацијске дозволе. Стратешком 
проценом се прописује обавеза израде Студије утицаја за 
појединачне пројекте који утичу или могу утицати на 

животну средину, према прописаним критеријумима. 
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1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Дефинисање општих циљева стратешке процене врши се на основу постојећег стања и 

капацитета простора, потреба за заштитом, циљева Просторног плана, као и на основу смерница 

из планских докумената вишег хијерархијског нивоа.  
 

Општим циљевима Стратешке процене утицаја поставља се оквир за њихову даљу разраду кроз 

дефинисање посебних циљева и избор индикатора којима ће се мерити њихова оствареност, у 

циљу очувања животне средине, као и спровођење принципа одрживог просторног развоја 

подручја у обухвату предметног планског документа. Са становишта дугорочне организације 

коришћења, уређења и заштите простора, концепт одрживог развоја представља стратешку 

активност којом се дефинишу плански принципи и критеријуми заштите, као и средства и 

развој инструмената заштите животне средине. Концепт одрживог развоја подручја у обухвату 

Просторног плана огледа се у детаљнијој планској организацији и уређењу, вредновањем 

капацитета простора у односу на одговарајуће делатности и активности у њему, као и 

усклађивање коришћења простора са природним и створеним потенцијалима и ограничењима. 
 

У смислу идентификације општих циљева стратешке процене, оцењена су планска решења која 

могу да угрозе или заштите животну средину, а која се односе на:  

- планирање целина и зона намењених радним и индустријским комплексима;  

- планирање крупних инфраструктурних коридора (саобраћајних, хидротехничких, 

гасоводних, електроенергетских);  

- планирање мрежа инфраструктурног и комуналног опремања (изградња канализационе 

мреже са системом за пречишћавање отпадних вода, водоводне и гасоводне мреже);  

- адекватно и одрживо управљање отпадом.  
 

Општи циљеви Стратешке процене утицаја Просторног плана на животну средину су:  

- очување и унапређење животне средине на подручју Просторног плана;  

- обезбедити задовољавајући ниво квалитета ваздуха, површинских и подземних вода и 

земљишта и њихова заштита од загађења;  

- рационално коришћење природних ресурса, обновљивих и нарочито необновљивих и 

делимично обновљивих (воде, земљиште, минералне сировине); 

- заштита и очување постојећих екосистема, аутохтоности и разноврсности предела и пејзажа 

и целокупне биолошке и предеоне разноврсности на подручју Плана; 

- савремено управљање комуналним отпадом и сточним лешевима у складу са Стратегијом 

управљања отпадом, 

- рекултивација општинске и неуређених депонија и осталог деградираног земљишта. 

- комунално и инфраструктурно опремање подручја, и реконструкција постојећих мрежа и 

система;  

- очување, презентација и адекватно коришћење културних добара и градитељског наслеђа;  

- Коришћење обновљивих извора енергије (енергије сунца, ветра, воде, биомасе и биоотпада, 

геотермалне енергије). 
 
 

2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

Посебни циљеви стратешке процене утврђују се на основу анализе стања животне 

средине, значајних и битних питања, проблема, ограничења и потенцијала подручја у 

обухвату Просторног плана, као и приоритета за решавање еколошких проблема у складу 

са општим циљевима и начелима заштите животне средине.  
 

Посебни циљеви стратешке процене представљају конкретан, делом и квантификован 

исказ општих циљева дат у облику смерница за промену и акција (мера, радова, 

активности) којима ће се те промене извести. Ти циљеви чине, првенствено, методолошко 

мерило/репер кроз које се тестирају/проверавају ефекти Просторног плана на животну 

средину. Они треба да обезбеде чиниоцима/факторима одлучивања јасну и меродавну 

слику о суштинском питању стратешке процене: да ли Просторни план доприноси 

циљевима заштите животне средине (односно одрживог развоја), или је у конфликту са 

њима. Ипак, при утврђивању циљева стратешке процене није се могло избећи, што иначе 

методологија стратешке процене у земљама Европске Уније допушта и примењује, 

удвајање - односно преклапање са циљевима заштите животне средине и одрживог 

развоја. 
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На основу наведених општих циљева, анализе стања животне средине и значајних 

питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине, дефинисани су 

посебни циљеви стратешке процене утицаја Просторног плана општине Сремски 

Карловци на животну средину који се односе на: 

- Смањење емисије загађујућих материја у ваздух услед саобраћајних активности и из 

индивидуалних ложишта, као и појединачних привредних субјеката на подручју 

обухвата Просторног плана; 

- Примена обновљивих извора енергије, избор еколошки најприхватљивијих енергената 

и успостављање енергетске ефикасности; 

- Изградња канализационе мреже, спречавање изливања отпадних вода без предходног 

третмана на уређају за пречишћавање комуналних и индустријских вода;  

- Заштита изворишта водоснабдевања (индивидуални бунари);  

- Регулација водотокова, спровођење мера заштите вода, организовање мониторинга и 

система за обавештавање; 

- Заштита и очување природне и биолошке разноврсности; 

- Повећање површина под шумама формирањем заштитног зеленила уз саобраћајнице и 

потоке;  

- Санација и ремедијација  свих деградираних локација;  

- Унапређење квалитета земљишта угроженог експлоатацијом минералних сировина; 

- Контролисана примена агрохемијских средстава заштите у пољопривреди;  

- Смањење нивоа буке, формирање  заштитног зеленила дуж  саобраћајница и потока;  

- Санација и рекултивација локација постојећих неуређених одлагалишта отпада, као и 

уколико дође до спонтаног настајања нових;  

- Одговорно и безбедно управљање комуналним и осталим врстама отпада;  

- Поштовање планских мера, мера заштите животне средине, правила уређења и 

грађења;  

- Већа доступност објеката културно-историјског наслеђа, њихова боља презентација и 

укључивање у туристичку понуду;  

- Подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и едукације становништва о 

еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у погледу мера 

заштите животне средине;  

- Успостављање система контроле над свим облицима загађивања превентивним и 

санационим плановима и мерама заштите животне средине;  

- Обавезне Процене утицаја на животну средину при реализацији планова нижег реда и 

појединачних пројеката, као и прописивање мера за спречавање, отклањање и 

минимизирање утицаја на природну и животну средину, као и мера заштите и 

мониторинга животне средине.  
 
 

3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

На основу дефинисаних посебних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који се 

користе у процесу стратешке процене. Индикатори су веома прикладни за мерење и 

оцењивање планских решења са становишта могућих негативних последица у животној 

средини и за утврђивање које негативне утицаје треба смањити или елиминисати. 

Представљају један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и 

праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за 

праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као 

улазни подаци за планирање. Индикатори Стратешке процене су припремљени у складу са 

наведеним циљевима Стратешке процене, а на основу стратешких документа који се тичу 

одрживог развоја и заштите животне средине. 
 

Индикатори за вршење стратешке процене утицаја, односно за евалуацију утврђених 

циљева, изабрани су на основу меродавних и суштинских одлика и садржаја области 

животне средине на коју се процена односи. Они проистичу из општих циљева и 

представљају директан ослонац за идентификацију и мониторинг посебних циљева 

стратешке процене, а релевантни индикатори за територију општине Сремски Карловци 

дефинисани су на основу Правилника о Националној листи индикатора заштите животне 

средине ("Службени гласник РС", бр. 37/11).  
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Табела 2.  Циљеви Стратешке процене утицаја и индикатори стања животне средине на 
подручју општине Сремски Карловци 

 
 

Општи циљеви СПУ 
 

 

Посебни циљеви СПУ 
 

Индикатори 

(1) Очување и унапређење животне 

средине, заштита здравља 

становништва и стварање 

оптималних жи-вотних услова на 

подручју обухвата Просторног 

плана  

 
(2) Обезбеђивање задовољава-јућег 

нивоа квалитета ваз-духа, 

површинских и под-земних вода и 

земљишта и њихова заштита од 

зага-ђења;  

 

(3) Смањење емисије буке из 

саобраћаја и индустријских 

постројења и спречавање 

инцидентних неконтроли-саних 
испуштања загађујућих материја у 

ваздух, воде и земљиште; 

 

(4) Рационално коришћење при-

родних ресурса, обновљивих и 

нарочито необновљивих, као и 

делимично обновљивих (воде, 

земљиште, минералне сировине);  

 
(5) Заштита и очување постојећих 

екосистема, аутохтоности и 

разноврсности предела и пејзажа 

и целокупне биолошке и 

предеодне разноврсности на 

подручју обухвата Просторног 

плана;  

 

(6) Очување, презентација и 
адекватно коришћење културних 

добара и градитељског наслеђа;  

 

(7) Обезбеђивање стандарда 

грађења, комуналног и 

инфраструктурног опремања 

подручја и реконструкција 

постојећих мрежа и система; 

 

(8) Одрживо управљање кому-налним 
и осталим врстама отпада; 

 

(9) Одрживо управљање водним 

ресурсима и развој органи-

зованог водоснабдевања; 

 

(10) Развој еколошке етике и знања о 

узроцима и после-дицама 

нарушавања живот-не средине; 
 

(11) Усклађивање намене и 

коришћења простора са 

могућностима и ограни-чењима 

природних и ство-рених 

вредности и са потребама 

социјалног и економског развоја 

подручја и локалне заједнице. 

 

Смањење емисије загађујућих материја 

у ваздух услед саобра-ћајних 

активности и из индивидуалних 

ложишта, као и појединачних 

привредних субјеката на подручју 

обухвата Просторног плана 

БРОЈ ДАНА СА ПРЕКОРАЧЕНОМ ГВЕ ЗА 

ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ, ЧАЂ, SOX, NOX, CO 

ФРЕКВЕНТНОСТ САОБРАЋАЈА У УГРО-

ЖЕНИМ ЗОНАМА 

Примена обновљивих извора енергије, 

избор еколошки најприхватљивијих 

енергената и успостављање енергетске 
ефикасности 

ПРОЦЕНТУАЛНИ УДЕО ПРИМЕНЕ 

ОБНОВЉИВИХ ОБЛИКА ЕНЕРГИЈЕ 

БРОЈ ПОТРОШАЧА ПРИРОДНОГ ГАСА 

Изградња канализационе мреже, 

спречавање изливања отпадних вода 

без предходног третмана на уређају за 

пречишћавање комуналних и 

индистријских вода 

ПРОЦЕНАТ ИЗГРАЂЕНЕ И РЕКОНСТРУ-

ИСАНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

ПРОЦЕНАТ ДОМАЋИНСТАВА ПРИКЉУ-

ЧЕНИХ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

ПОСТОЈЕЋИ И ПЛАНИРАНИ ППОВ 

Заштита изворишта водоснабдевања 

(индивидуални бунари) 
СТАЊЕ ИЗВОРИШТА 

ВОДОСНАБДЕВАЊА 

КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 

Регулација водотокова, спровођење 

мера заштите вода, организовање 

мониторинга и система за 

обавештавање 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВНИХ ВОДА, ИНТЕ-

ГРАЛНИ МОНИТОРИНГ 

Повећање површина под шумама, 

подизање заштитног зеленила дуж 

саобраћајница и потока 

ПРОЦЕНАТ ПОВЕЋАЊА ПОВРШИНА ПОД 

ШУМОМ 

ФОРМИРАНЕ ПОВРШИНЕ ЗАШТИТНОГ 

ЗЕЛЕНИЛА 

Санација и ремедијација свих 

деградираних локација 
БРОЈ ЛОКАЦИЈА ЗА САНАЦИЈУ И 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ 
Унапређење квалитета земљишта 

угроженог експлоатацијом минералних 

сировина 

БРОЈ САНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА НАКОН 

ЗАВРШЕНЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

БРОЈ ЛОКАЦИЈА НА КОЈИМА СЕ ВРШИ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

Контролисана примена агрохемијских 

средстава заштите у пољопривреди  
ПРОЦЕНАТ ПОВРШИНА ОБРАДИВОГ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

Заштита и очување природне и 

биолошке разноврсности 

УГРОЖЕНЕ И ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ 

ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА 

Смањење нивоа буке, формирање зона 

заштитног зеленила дуж главних саобр. 

праваца и око производних комплекса 

БРОЈ ПОСТОЈЕЋИХ И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ 

ИЗВОРА БУКЕ 

Санација и рекултивација постојећих 

локација неуређених одлагалишта 

отпада, као и уколико дође до 

спонтаног настајања нових 

БРОЈ НЕУРЕЂЕНИХ ОДЛАГАЛИШТА 

ОТПАДА 

БРОЈ САНИРАНИХ И РЕКУЛТИВИСАНИХ 

ЛОКАЦИЈА 

 
Одговорно и безбедно управљање 

комуналним и осталим врстама отпада 

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА 

ОТПАДОМ 

ПОКРИВЕНОСТ СВИХ ДЕЛОВА ОПШТИ-

НЕ ОРГАНИЗОВАНИМ САКУПЉАЊЕМ 

ОТПАДА 

ОПШТИНСКИ СПОРАЗУМ О ПРИ-

СТУПАЊУ РЕГИОНАЛНОМ СИСТЕМУ 
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

Поштовање планских мера, мера 

заштите животне средине, правила 

уређења и грађења 

СПРОВЕДЕНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ, 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ И СМАЊЕЊА ШТЕТНИХ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Већа доступност објеката културно-

историјског наслеђа, њихова боља 

презентација и укључивање у 

туристичку понуду 

СТАЊЕ И СТАТУС КУЛТУРНИХ ДОБАРА, 

БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА И ДОСТУПНОСТ У 

ОКВИРУ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

Подизање и јачање нивоа еколошке 

свести, информисања и едукације 

становништва о еколошким проблемима 

укључивањем јавности у доношење 

одлука у погледу мера заштите животне 

средине 

УСПОСТАВЉЕНИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЕ 
НАД СВИМ ОБЛИЦИМА ЗАГАЂИВАЊА СА 

ПЛАНОВИМА ПРЕВЕНТИВНИХ, САНА-

ЦИОНИХ И ОСТАЛИХ МЕРА ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Успостављање система контроле над 
свим облицима загађивања 

превентивним и санационим плановима 

и мерама заштите животне средине 

ИНТЕГРАЛНИ МОНИТОРИНГ ВАЗДУХА, 
ВОДЕ, ЗЕМЉИШТА И БУКЕ 

ФОРМИРАН ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВО-
РА ЗАГАЂИВАЊА 

Обавезне Процене утицаја на животну 
средину при реализацији планова 

нижег реда, појединачних пројеката и 

прописивање мера за спречавање, 

отклањање и минимизирање утицаја на 

природну и животну средину, као  и 

мониторинга животне средине 

БРОЈ УСВОЈЕНИХ ПЛАНОВА 

БРОЈ ПОКРЕНУТИХ ПОСТУПАКА ПРО-
ЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА, СТАЊЕ МРЕЖЕ 

МОНИТОРИНГА 
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4.  КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА 

ЦИЉЕВИМА ПЛАНА 
 

Многи међународни документи упућују на важност односа процеса планирања и 

процеса израде стратешке процене утицаја на неопходност интеграције овог 

инструмента у процес планирања.  

 

Истиче се и то да је стратешка процена утицаја делимично интегисана у планове и 

програме уколико се израђују у одвојеним фазама. Да би била потпуно интегрисана 

процедура израде стратешке процене утицаја треба да се преплиће са процедуром 

израде планова или програма.  

 

С обзиром на то да је са усаглашавањем Просторног плана са Законом о планирању и 

изградњи, вршено истовремено усаглашавање Извештаја о стратешкој процени овог 

Просторног плана, циљеви ових документа су у потпуности међусобно компатибилни и 

усаглашени.  

 

 

 

III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У процесу израде Просторног плана и у поступку стратешке процене могућих утицаја 

планских решења на животну средину, потенцијалa и ограничења у простору и 

животној средини, вредновани су следећи аспекти:  

- природнe карактеристикe, постојеће стањe и услови у простору;  

- створене вредности, постојећа намена простора и досадашњи начин коришћења 

природних ресурса;  

- стање комуналне опремљености и уређености подручја;  

- стање и статус природних и културних добара;  

- услови надлежних институција добијених у поступку израде Просторног плана и 

Извештаја о стратешкој процени;  

- циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа и циљеви предметног 

планског документа.  

 

С обзиром да Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује 

шта представљају варијантна решења Просторног плана која подлежу стратешкој 

процени, разматранa су два могућа варијантна решења:  

- Варијанта - I - да се Просторни план општине Сремски Карловци не усвоји;  

- Варијанта - II – да се Просторни план општине Сремски Карловци  усвoји и 

имплементира.  
 

Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Просторног плана на животну средину 

утврђују се кроз процену и поређење постојећег стања, циљева и планских решења, 

ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте доношења или 

недоношења планског документа. 

 

 

1. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА НЕУСВАЈАЊА ПЛАНА 
 

Прихватљивост варијанте усвајања и имплементирања односно варијанте неусвајања 

Просторног плана, сагледава се у односу на постојеће стање предметног простора и 

досадашњих тенденција друштвеног, економског и еколошког развоја општине Сремски 

Карловци, који карактеришу:  

- веће површине плодног земљишта, али и недостатак заштитних појасева уз 

инфраструктурне коридоре; 
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- неадекватан квалитет сирове воде према прописаним вредностима, која се користи 

за водоснабдевање становништва; 

- неадекватна инфраструктурна опремљеност и свеукупно стање комуналне 

инфраструктуре;  

- Делимично деградирано стање животне средине, негативни антропогени утицаји на 

квалитет вода, ваздуха и земљишта;  

- неуређена одлагалишта отпада (сметлишта) стихијски настала на више локација на 

територији Општине, упуштање комуналних отпадних вода у непрописно изведене 

септичке јаме и упојне бунаре; 

- природно и културно наслеђе, неискоришћено као потенцијал за развој туризма.  

 

Варијантно решење у контексту неусвајања Просторног плана општине Сремски 

Карловци може за последицу имати:  

- нарушавање основног концепта дугорочног одрживог развоја Општине;  

- недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки прихватљив 

и одржив начин;  

- непланску реализацију појединачних пројеката и делатности на појединим 

локацијама које не испуњавају претходне услове заштите простора и животне 

средине;  

- појаву неконтролисане и непланске градње, што неминовно доводи до узурпирања и 

деградације пејзажних и природних вредности на подручју обухвата Просторног 

плана и у окружењу;  

- наставак тенденције угрожавања квалитета ваздуха, вода, земљишта и здравља 

становништва;  

- неадекватну заштиту и презентацију природних и културних добара;  

- непоштовање решења и мера за уређивање подручја прописане Просторним планом;  

- нерационално коришћење и деградацију пољопривредног земљишта;  

- непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и уређења;  

- непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из 

планова на вишем хијерархијском нивоу и предметног Просторног плана. 

- неконтролисана експлоатација минералних сировина. 

 

 

2.  ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА УСВАЈАЊА И 

ИМПЛЕМЕНТИРАЊА ПЛАНА  
 

Циљ израде Просторног плана је дефинисање планских решења за даљи одрживи 

развој предметног подручја, заштиту и одрживо коришћење природних ресурса 

(ваздуха, воде, земљишта, биљног и животињског света, биодиверзитета), 

рекултивацију и ревитализацију деградираних локација, заштиту животне средине, 

презентацију и одрживо коришћење културних добара и заштиту простора у целини. У 

Просторном плану је извршена свеобухватна анализа подручја, постојеће структуре, 

стање инфраструктурне и комуналне опремљености, предности, потенцијала, могућих 

ограничавајућих фактора и услова надлежних институција.  

 

Варијантним решењем у контексту усвајања Просторног плана општине Сремски 

Карловци стварају се услови за:  

- рационалну организацију, уређење простора и одрживи развој заснован на основама 

заштите и одрживог коришћења простора, природних и створених вредности и 

животне средине;  

- инфраструктурно и комунално опремање и уређење подручја у обухвату Просторног 

плана; 

- заштиту природних вредности и животне средине, (заштиту од аерозагађивања, 

загађивања подземних и површинских вода, земљишта, заштиту од буке);  

- заштиту и презентацију културног наслеђа и природних добара;  

- заштиту здравља становништва и оптимални квалитет живота на подручју у обухвату 

Просторног плана;  



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

24 

 

- успостављање интегралног система за праћења стања животне средине тј. ваздуха, 

воде, земљишта и буке (мониторинг);   

- управљање свим генерисаним врстама отпада и отпадних вода;  

- дефенисање мера заштите за хијерархијски ниже нивое, које ће се оперативно 

пројектовати и спроводити у процесу имплементације Просторног плана израдом 

стратешких процена утицаја за планове нижег хијерархијског нивоа;  

- дефинисање мера заштите при реализацији појединачних пројеката у обухвату Плана 

уз обавезу процене утицаја на животну средину, прописивање и спровођење мера 

заштите, мера управљања ванредним ситуацијама и мониторинг животне средине;  

- имплементирање обавезујућих смерница прописаних планским документима вишег 

хијерархијског нивоа; 

- укључивање јавности у процес планирања и доншења одлука везаних за развој 

предметног подручја. 

- контролисана експлоатација минералних сировина у складу са важећим законима и 

важећим правилницима, 

- усклађеност енергетске инфраструктуре са другим инфраструктурним објектима и 

наменом површина,   
 
 

3.  ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА 

ИЗБОРА НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

У поступку стратешке процене утицаја Просторног плана односно планских решења на 

животну средину разматрана су варијантна решења (усвајање и неусвајање Просторног 

плана) како би се извршило поређење и вредновање за избор најбоље понуђене 

варијанте са аспекта заштите простора и животне средине. Предложена варијантна 

решења вреднована су са аспекта:  

- могућности успостављања интегралне контроле у простору и контроле коришћења 

свих доступних ресурса,  

- могућности развоја на принципима одрживости и економске прихватљивости,  

- могућности контроле, мониторинга и заштите животне средине. 
 

Као што је претходно утврђено, Стратешком проценом разматранa су два могућа 

варијантна решења:  

- Варијанта - I -   да се Просторни план oпштине Сремски Карловци не усвоји;  

- Варијанта - II – да се Просторни план oпштине Сремски Карловци  усвоји и 

имплементира. 
  

Поређење варијантних решења извршено је на основу позитивних и негативних утицаја 

које би варијантна решења имала у простору. Позитивни ефекти вредновани су са 

аспекта утицаја на:  

- природне вредности, стање животне средине, природна добра, биљне и животињске 

врсте као и целокупан биодиверзитет на подручју обухвата Просторног плана и у 

окружењу;  

- створене вредности, демографске карактеристике, стање и очуваност културног 

наслеђа, мрежу насеља, привредне активности;  

- предеоне и пејзажне карактеристике подручја oпштине Сремски Карловци; 

- очување природних и културних добара; 

- инфраструктурну и комуналну опремљеност подручја;  

- просторне и урбанистичке услове и параметре и могућност контролисаног 

управљања простором.  
 

Eколошки најприхватљивијим решењем оцењује се оно које омогућава:  

- примену мера за спречавање негативних утицаја у простору и животној средини;  

- рационално коришћење природних ресурса у планској поставци;  

- дефинисање еколошких зона и целина;  

- спровођење мониторинга животне средине;  

- поштовање еколошких начела и принципа одрживог развоја. 
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Табела 3. Поређење варијантних решења у односу на циљеве Стратешке процене 

 

Упоредни приказ варијантних решења усвајања тј. неусвајања Просторног плана 
и циљева Стратешке процене 

 ПОСЕБНИ ЦИЉ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
ВАРИЈАНТНО 

РЕШЕЊЕ I 
ВАРИЈАНТНО 
РЕШЕЊЕ II 

(1)  

Смањење емисије загађујућих материја у ваздух услед 
саобраћајних активности и из индивидуалних ложишта, као 
и појединачних привредних субјеката на подручју обухвата 
Просторног плана 

- + 

(2)  
Примена обновљивих извора енергије, избор еколошки 
најприхватљивијих енергената и успостављање енергетске 
ефикасно-сти 

0 ++ 

(3)  
Изградња канализационе мреже, спречавање изливања 
отпадних вода без предходног третмана на уређају за 
пречишћавање комуналних и индустријских вода  

-- ++ 

(4)  Заштита изворишта водоснабдевања(индивидуални бунари) - ++ 

(5)  
Регулација водотокова, спровођење мера заштите вода, 
организовање мониторинга и система за обавештавање 

0 + 

(6)  Повећање површина под шумама подизањем заштитних 
појасева дуж саобраћајница и потока 

- ++ 

(7)  Санација и ремедијација свих деградираних локација -- ++ 

(8)  
Унапређење квалитета земљишта угроженог експлоатацијом 
минералних сировина 

- 0/М 

(9)  
Контролисана примена агрохемијских средстава заштите у 
пољопривреди 

- 0/М 

(10)  Заштита и очување природне и биолошке разноврсности - ++ 

(11)  
Смањење нивоа буке, формирање зона заштитног зеленила 
дуж главних саобраћајних праваца и око производних 
комплекса 

-- ++ 

(12)  
Санација и рекултивација постојећих локација неуређених 
одлагалишта отпада, као и уколико дође до спонтаног 
настајања нових 

- ++ 

(13)  Одговорно и безбедно управљање комуналним и осталим 
врстама отпада 

0 + 

(14)  
Поштовање планских мера, мера заштите животне средине, 
правила уређења и грађења 

-- ++ 

(15)  Већа доступност објеката културно-историјског наслеђа, 
њихова боља презентација и укључивање у туристичку 
понуду 

- ++ 

(16)  Подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и 
едукације становништва о еколошким проблемима 
укључивањем јавности у доношење одлука у погледу мера 
заштите животне средине 

- + 

(17)  Успостављање система контроле над свим облицима 
загађивања превентивним и санационим плановима и 
мерама заштите животне средине 

- ++ 

(18)  

Обавезне Процене утицаја на животну средину при 
реализацији планова нижег реда појединачних Пројеката и 
прописивање мера за спречавање, отклањање и 
минимизирање утицаја на природну и животну средину, као 
и мера заштите и мониторинга животне средине 

+ ++ 

 

Оцена утицаја: 

++ веома позитиван;  

+ позитиван;  
0 неутралан или неопознат;   

- негативан;  

-- веома негативан;  

М - зависи од мера заштите  
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4.  ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 

Проценом утицаја планских решења и мера на животну средину уочава се усклађивање 

просторног развоја са условима природног окружења. Еколошки фактори у простору 

чине веома сложен систем јер се узајамно условљавају и мењају, а њихова интеракција 

готово увек има реверзибилни карактер. 

 

Процена утицаја планских решења на животну средину извршена је квалитативном 

анализом и евалуацијом могућих утицаја, са циљем утврђивања значаја утицаја према 

критеријумима прописаним Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Стратешком проценом сагледане су карактеристике утицаја у односу на: 

- вероватноћу, интензитет, сложеност, реверзибилност; 

- временску димензију (трајање, учесталост, понављање); 

- просторну димензију; 

- кумулативну и синергијску природу утицаја; 

- ризике по људско здравље и животну средину; 

- деловање на области од природног, културног и другог значаја; 

- деловање на угрожене области. 

 

 

4.1.  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ  
НА ВАЗДУХ 

 

У циљу заштите ваздуха од загађења Просторним планом су предвиђене следеће 

активности и мере заштите: 

- гасификација  насеља, којом ће се елиминисати тачкасти извори загађења 

(индивидуална ложишта), 

- формирање нове саобраћајне мреже изградњом обилазнице државног пута изван 

насеља, као и реконструкција и модернизација насељске саобраћајне мреже нижег 

нивоа, 

- формирање регистра извора загађивња и успостављање мониторинга ваздуха 

односно праћење мерних извештаја појединачних привредних објеката и примена 

одређених мера заштите, према потреби, 

- адекватно одлагање комуналног отпада и сточних лешева, у складу са директивама 

Стратегије управљања отпадом, 

-  обезбеђење мера заштите ваздуха од загађења (као и земљишта и воде) током 

експлоатације минералних сировина, у складу са Законом (експлоатација глине, 

нафте и гаса),  

- формирање зелених заштитних појасева уз све веће насељске саобраћајнице, поред 

државих путева и уз потоке, што ће смањити загађење ваздуха и ниво буке 

(смањење нивоа буке за неколико dB, у зависности од ширине заштитног појаса).  
 

У контексту израде локалног регистра извора загађивања, као дела Националног 

регистра извора загађивања, од стране Агенције за заштиту животне средине 

формирана је Листа предузећа која имају обавезу извештавања за ПРТР протокол 

(регистар испуштања и преноса загађивача), на којој се налази ИГМ Стражилово.  

  

У оквиру простора територије општине Сремски Карловци, егзистирају категорисани 

путеви (ДП I реда и у мањој мери општински путеви) тако да се од саобраћаја могу 

очекивати у одређени негативни утицаји на ваздух, који ће настати од возила која 

транзитирају деоницама посебно у насељима. Интензитет емисије издувних гасова ће 

зависити од обима саобраћаја и од структуре возила у саобраћајном току (видети 

следећу табелу). 
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Табела 4. Фактори емисије за тешка теретна возила 
 

Модус вожње  0 4 3 2 

Средња брзина Vsr   [ km/h ] 19,5 26,6 42,5 60 

CO   
[ g/h ] 240,4 235,0 231,6 248,8 

[ g/km ] 12,33 9,04 5,45 4,15 

CxHx 
[ g/h ] 166,1 165,6 161,9 161,4 

[ g/km ] 8,52 6,37 3,81 2,69 

NOx   
[ g/h ] 294,8 383,7 598,7 819,8 

[ g/km ] 15,12 14,76 14,9 13,66 
 

где се под модусима вожње подразумева емисија у условима саобраћајног тока и то: 

'' 0 '' - емисија за проточни саобраћај на градској саобраћајници за брзине од  

          17 - 22 km/h, 

'' 4 '' - емисија за успорени проточни саобраћај на градској саобраћајници за  

          брзине од 22 - 30 km/h, 

'' 3 '' - емисија за проточни саобраћај на транзитној саобраћајници за  

          брзине од 30 - 55 km/h, 

'' 2 '' - емисија за проточни саобраћај на градској магистрали, обилазницама и  

          прикључцима на међуградске и ауто-путеве за брзине од 55 - 60 km/h. 
 

Развој саобраћајне инфраструктуре у планском периоду је у складу са свим 

принципима одрживог развоја јер предвиђа изградњу обилазницe ДП II реда,  чиме ће 

теретни саобраћај  на правцу Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – Београд бити 

измештен из зоне која тангира центар  и самог урбаног ткива насеља. Ово планско 

решење ће повољно утицати и на промену свих параметара животне средине у оквиру 

урбаног простора, што ће резултирати вишим квалитетом урбаног живљења. Ново 

решење претпоставља и одређено ново заузимање земљишта. Ипак овај аспект је 

занемарљив у поређењу са позитивним резултатима које ово решење носи. 
 

У наредној табели дате су граничне вредности емисије за комерцијална (привредна 

возила), којих се према Еуро 3 (4 и 5) стандардима треба придржавати за сва возила 

која транзитирају постојећим саобраћајницама. Уколико су измерене вредности емисије 

веће од наведених вредности, евидентно је загађење ваздуха услед повећане емисије 

полутаната у коридорима ових саобаћајница. 
 

Табела 5. Граничне вредности емисије за комерцијална (привредна) возила масе  

                 ≥ 3,5 t са дизел агрегатима у ЕУ (ЕУРО стандарди) [ g/кWh ] 
 

Загађујућа 

материја 

ЕУРО 3 ЕУРО 4 ЕУРО 5 

CO  [ g/кWh ] 2,1 1,5 1,5 

CxHv [ g/кWh ] 0,66 0,46 0,46 

NOx  [ g/kWh ] 5,0 3,5 2,0 

Честице [g /kWh ] 0,02 0,02 0,02 

Дим ( m-1) 0,8 0,5 0,5 

 

Дуж државних путева могу се очекивати највеће концентрације загађујућих материја 

односно то су деонице са највећим ризиком угрожавања животне средине. 

 

Поред аерозагађења, бука се појављује у одређеној мери, као пратећи феномен 

саобраћаја. Бука, која се очекује, неће негативно утицати на урбану структуру насеља, 

с обзиром на постојећe и планиранe капацитете друмске саобраћајне инфраструктуре 

предметног простора општине. 

 

Вибрације су пратећи елеменат свих саобраћајних догађања, унутар простора општине 

Сремски Карловци. Кретањем саобраћајних средстава свих видова саобраћаја (теретна 

возила друмског саобраћаја, путничка возила а посебно магистралне железничке пруге 

коридор X) изазивају се одређене вибрације које могу негативно деловати на околину.  
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С обзиром на правце пружања садашњих (и будућих – пруга за велике брзине) 

саобраћајних коридора и узимајући у обзир процене, вибрације ће бити у оквирима 

дозвољених вредности, али уз услов да се на одговарајући техничко-технолошки начин 

утицаји буке и вибрација сведу на минимум (изградња баријера, заштитних зидова и 

сл.). 

 

За предвиђене радове на изградњи гасовода процењен је минималан утицај на 

квалитет ваздуха јер ће се делом обављати ручно, а делом машински, без нарушавања 

конфигурације терена тј. вршиће се укопавање у ров директно, без денивелације 

терена, стварања прашине. Функционисање гасовода неће утицати на квалитет 

ваздуха, јер гасовод функционише у контролисаном затвореном систему.  

 

Приликом експлоатације, односно сагоревања гаса (коришћења природног гаса за 

производњу топлотне енергије), у атмосферу се емитују димни гасови (угљенмоноксид 

и водена пара) чија емисија неће прелазити граничне вредности. Емисије се појављују 

у зимском добу, код индивидуалних и комуналних корисника природног гаса, а код 

индустријских корисника током целе године. Ови утицаји су слабијег интензитета. 

 

У случају појаве пожара на гасоводу, у атмосферу се емитују димни гасови настали 

непотпуним сагоревањем природног гаса. 

 

 

4.2. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ НА ВОДУ 
 

Вода и водотоци као добра од општег интереса за задовољење општих и појединачних 

интереса под посебном су заштитом и користе се под условима и на начин који 

одређује Закон о водама. 

 

Потенцијални загађивач представља пољопривредно земљиште. Употреба хербицида, 

пестицида и осталих препарата, требала би да буде строго контролисана, посебно у 

осетљивим зонама као што су изворишта, јер се неконтролисаним дугогодишњим 

коришћењем ових средстава, стварају предуслови за пролаз загађења до издани. У 

којој мери и концентрацији загађење може да стигне до издани са ових површина 

немогуће је прецизно проценити, посебно због нехомогености повлатног слоја и 

вероватног постојања вертикалне инфилтрације, кроз које би загађење могло да 

продре до издани. 

 

Гробља су такође могући загађивачи због тога што представљају стални извор нитрата 

и нитрита, који се слабо разграђују у подземљу, а релативно лако транспортују. Као 

мера заштите, треба успоставити мониторинг контролних пијезометара на одређеном 

растојању од изворишта, а потребно је и ограничити ширење гробља ка изворишту. 

 

Као могући загађивачи, јављају се напуштени бунари и септичке јаме са упојним 

бунарима преко којих се директно загађује подземље. Неопходно је евидентирати све 

овакве бунаре и спровести одговарајуће радове конзервације.  

 

Изградњом канализационих система за одвођење атмосферских и отпадних вода у 

насељима, спречиће се даља деградација површинских и подземних вода у насељу, а у 

циљу смањења хидрауличког оптерећења или загађења у водотоковима. 

 

На основу искуства и урађених процена, генерално можемо закључити да 

манифестације саобраћаја имају мали ризик утицаја на квалитет вода (површинских и 

подземних). Током транспорта се јављају мале количине течности које би својим 

изливањем могле угрозити квалитет вода. Локални утицаји на воде могу имати само 

акцидентне ситуације (аутоцистерне са опасним материјама, течностима, гасовима и 

сл., које својим изливањем (расипањем) изазивају загађење земљишта и вода (мањег 

обима).  
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Настанак ових акцидентних ситуација је повременог карактера, а на местима где су 

статистички утврђене могуће локације акцидената, могу се предузети мере пасивне 

безбедности, које ће ублажити евентуалне последице или минимизирати могуће 

настајање акцидентних ситуација (постављање заштитних еластичних ограда, 

саобраћајне сигнализације за упозоравање, заштитног зеленила). 

 

Постојећа гасоводна инфраструктура нема негативних утицаја на воду као придодни 

ресурс, а такође и све активности које се предузимају при изградњи гасоводне 

инфраструктуре, неће имати негативних утицаја на воду. 

 

 

4.3.  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ  

НА ЗЕМЉИШТЕ 
 

У контексту заштите земљишта као природног ресурса, Планом су предвиђене све 

активне мере заштите, како посредне тако и непосредне. 

 

Сагледавањем свих планских мера и активности у погледу утицаја на земљиште као 

природни ресурс, установљено је да Планом предвиђене пољопривредне активности 

повољно утичу на очување структуре земљишног покривача на територији предметне 

општине. 

 

Контролисана употреба агро-хемијских мера ће се вршити континуирано, у оквиру 

пољопривредне производње. 

 

У оквиру обухвата Плана, обзиром на планирани обим саобраћаја, не очекује се 

негативни утицај на земљиште у зони саобраћајница, који би могли бити изазвани 

емисијом продуката сагоревања, насталих радом мотора саобраћајних возила, а поред 

путева је планирано и формирање заштитног зеленила.  

 

Евидентан потенцијално негативани утицаји саобраћајне инфраструктуре на земљиште 

као природни ресурс јављају се у току зиме, услед одржавања путева посипањем сољу 

и осталим материјама за одржавања путева. На земљиште такође имају утицај и наноси 

ситнозрних материја – прашине (које у себи садрже штетне материје), као и наноси 

снега који у себи садрже со и остале материје код зимског одржавања путева. Ови 

наноси су дисперирани у зони пута и имају мањи утицај на околну флору у оквиру 

вегетационог периода. Да би ове негативне утицаје минимизирали и довели на ниво 

прихватљивости, могуће је уместо соли користити друге материјале (камена ситнеж, 

ризла, биоразградиви материјали и сл.) који су нешто скупљи, али постижу исти 

ефекат и знатно умањују ризик од контаминације земљишта у непосредној близини 

путева. 

 

Планом је предвиђена санација и рекултивација неуређених депонија и општинске 

депоније, након приступања регионалној депонији у Инђији. 

 

Приликом изградње делова гасовода, током извођења земљаних радова - ископавања 

рова и затрпавања гасовода у одређеној мери ће се нарушавати слојевита структура 

земљишта, односно доћи ће до краткотрајне деградације земљишта на месту извођења 

радова. Ови радови међутим немају сигнификантно негативан утицај на земљиште као 

природни ресурс, с обзиром да при оваквим радовима не долази до загађења 

земљишта.  

 

Изградња комуналних објеката и уређење комуналних површина ће се вршити на 

дефинисаним просторима одређене намене, а у складу са потребама и условима и 

нормама који дефинишу одређену област (гробља, водозахват, УПОВ, паркови, 

заштитно зеленило и др). На истим површинама ће се вршити изградња и пратећих 

садржаја, неопходних за несметано функционисање наведених објеката. 

 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

30 

 

Општина Сремски Карловци се укључила у реализацију принципа Стратегије 

управљања отпадом и у складу са тим потписала је Споразум о формирању региона за 

управање отпадом за више општина. Регионалним планом управљања отпадом 

предвиђена је регионална депонија на територији општине Инћија. 
 

Просторним планом није предвиђена изградња трансфер станице на територији 

општине Сремски Карловци јер се налази релативно близу Инђије, али и због мање 

количине отпада која ће се продуковати на територији Општине. Услед непостојања 

трансфер станице, отпад ће се након сакупљања, транспортовати на регионалну 

санитарну депонију. 
 

За постојећа неуређена одлагалишта комуналног отпада неопходно је израдити радни 

план са програмом мера и динамиком прилагођавања рада за период до 31. децембра 

2012. године, у складу са чланом 96. Закона о управљању отпадом. 
 
 

4.4.  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ  
НА ПРИРОДНА ДОБРА (ФЛОРА, ФАУНА И БИОДИВЕРЗИТЕТ), ШУМЕ 
И ПЕЈЗАЖ 

 

Све наведене активности предвиђене Планом су усмерене на заштиту, коришћење и 

развој природних добара на територији Општине. Планом се предвиђа спровођење 

мера заштите над заштићеним придорним добром, подручјима планираним за заштиту, 

подручјима од међународног значаја за очување биолошке разноврсности, стаништима 

врста од националног и међународног значаја, као и локалитетима који представљају  

еколошки значајно подручје и  деоницама еколошких коридора (део еколошке мреже 

на територији АП Војводине, односно Републике Србије). 
 

Планирана решења у области шума и заштитног зеленила ће позитивно утицати на 

пејсаж укупног простора. Формирањем заштитног зеленила ће бити повезани 

међусобно удаљени биотопи и унапређени микроклиматски услови и естетске 

вредности пејсажа. 
 

Будућом хортикултурном уређеношћу треба створити нове амбијенте, који су 

комплементарни са постојећим, како би ти предели задржали своју панонску 

аутентичност. 
 
 

4.5.  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ  
НА СТАНОВНИШТВО 

 

Планом предвиђене активности неће имати негативан утицај на становништво, јер су 

предвиђене посебне мере заштите, очувања, унапређења и коришћења предметног 

простора у обухвату Плана. 
 

Изградња водопривредне инфрастуруктуре ће се позитивно одразити на квалитет 

урбаног живота становништва општине Сремски Карловци. 
 

Разводни гасоводи високог и средњег притиска се по правилу граде ван насељених 

места, па се не може ни говорити о утицају трасе на становништво. Гасоводна 

инфраструктура ће индиректно утицати на побољшање животног стандарда и очување 

животне средине. 
 

Негативан утицај надземних водова напона 110kV, 20kV и 10kV, као и високонапонских 

разводних постројења, огледа се у постојању електромагнетног поља у близини самих 

водова, што се може негативно одразити на здравље људи, ако су дуготрајно изложени 

његовом утицају. Да би се избегао негативан утицај на људе, ови водови се граде ван 

насељених места, у атару, а око њих се обезбеђује заштитни коридор, у којем није 

дозвољена изградња објеката и нормира се висина проводника. Техничким мерама, 

постављањем заштитног ужета и уземљењем, надземни вод се штити од пренапона 

услед атмосферског пражњења. 
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У наредном периоду предвиђена је потпуна дигитализација телефонске мреже, што 

подразумева увођење дигиталних комутационих центара и дигиталних система преноса 

у свим равнима мреже. Ово подразумева и полагање каблова са оптичким влакнима, 

као медијумом преноса на свим нивоима, како међумесне мреже, тако и месне мреже. 

Ова мрежа ће бити грађена подземно у земљаним рововима и кабловској канализацији, 

где то у насељима буде потребно. Оптички каблови биће додатно постављени у 

заштитним ПВ цевима. Трасе планираних подземних мрежа биће у коридорима 

саобраћајница. 

 

Рeдован процeс радио-рeлeјнe станицe, антeнски стуб са антeнама и контeјнeр са 

радио-рeлeјним урeђајима, одвија сe путeм зрачeња eлeктромагнeтних таласа 

(микроталаса). Ово зрачeњe јe усмeрeно, малих снага, са вeома малом ширином снопа 

свeга нeколико стeпeни, а пољe брзо опада са удаљавањeм од правца максималног 

зрачeња. Стога би анализа свакe појeдиначнe антeнe показала да због малe снагe 

зрачeња радио-рeлeјнe антeнe, јачина поља нe прeлази границу дозвољeну за људe у 

окружењу, осим у нeпосрeдној близини извора, тј. антeнe, на растојањима до 

максимално неколико метара. Извeсна опасност по људe, прeма томe можe настати 

само уколико сe појeдини дeлови тeла нађу у нeпосрeдној близини антeнe. Приступ 

антeни могу имати само профeсионална лица, која у случају рада нeпосрeдно до антeнe 

морају искључити радио-рeлeјни прeдајник. 

 

Реализацијом изградње планиране обилазнице смањиће се негативан утицај повишеног 

нивоа буке на становништво. 

 

Повишене вредности нивоа дневне, а поготово ноћне буке, могу довести до субјективно 

непријатног осећаја звука и нарушавања здравља током дугогодишње изложености. 

Здравствене последице крећу се у распону од осећаја замора, измењених психичких 

реакција на разне подражаје, поремећаји сна, а континуирано излагање буци један је 

од најважнијих етиолошких фактора у настајању неуроза. Такође су могући поремећаји 

у раду вегетативног нервног система, који консеквентно доводе до поремећаја у 

функцији кардиоваскуларног система, са статистички значајном појавом повишеног 

крвног притиска и сужења периферних крвних судова. Поред овога, бележе се и 

измењене реакције ендокриног система. На органу слуха могућа је појава слушног 

замора при дуготрајној експозицији повишеним нивоима буке, што води ка оштећењу 

слуха и појави субјективног осећаја пиштања и зујања у уху. 

 

Неадекватно одлагање комуналног отпада индиректно лоше утиче на здравље 

становништва због следећих утицаја: 

- инфилтрација загађених отпадних вода из тела депоније у земљиште може изазвати 

деградацију подземних вода, 

-  разношењем отпада по околини од стране животиња (глодара и инсеката), 

- издвајање гасова, посебно метана у већој концентрацији, опасних по здравље људи, 

-  ширење непријатних мириса, 

-  услед појаве пожара, 

-  појава заразе услед неконтролисаног одлагања анималног отпада. 

 

Негативан утицај неуређених депонија на здравље људи ће се елиминисати или 

ублажити у довољној мери изградњом регионалне депоније. 

 

 

4.6.  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ  

НА НАСЕЉЕ (АРХИТЕКТОНСКО НАСЛЕЂЕ) 
 

Планиране активности ће унапредити квалитет животне средине предметног простора, 

односно смањити негативне утицаје постојећих деградационих пунктова на читаво 

насеље, а тиме и на архитектонско наслеђе.  
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Концепција просторне организације, опремања и уређења насеља, заснoвана је на: 

- прилагођавању просторне организације насеља специфичним природним одликама, 

- обезбеђењу услова за очување амбијенталних вредности насеља, очување 

историјског наслеђа и стварање властитог просторног идентитета (у органској 

спрези са природним окружењем), 

- креирању флексибилних просторних решења која ће омогућити примену 

предложених правила за уређење и правила за грађење,  

- усклађивању просторног развоја насеља са развојем његовог становништва и 

планираних активности, а у функцији побољшања услова живота и заштите 

природних ресурса. 

 

До израде и доношења одговарајућег урбанистичког плана за насеље поштоваће се 

утврђено грађевинско подручје насеља. Изградња у насељу вршиће се на основу 

услова датих Генералним планом Сремских Карловаца. 

 

Планирани развој насеља Сремски Карловци имаће позитиван утицај на стање животне 

средине, с обзиром да је Просторним планом општине Сремски Карловци предвиђено 

решавање постојећих проблема и превазилажење негативних и конфликтних ситуација. 

 

 

4.7.  ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ  НА КУЛТУРНА 
ДОБРА 

 

Планиране активности ће унапредити квалитет животне средине предметног простора, 

односно смањењити негативне утицаје постојећих деградационих пунктова а тиме и 

повољно утицати у погледу заштите  и очувања културних добара. 

 

Планом предвиђене активности у контексту заштите непокретних културних добара 

односе се на концепцију заштите, која се заснива на њиховом очувању уз израду 

неопходне документације, даљем истраживању и бољој презентацији културног 

наслеђа. 

 

Уколико се током грађевинских и других радова на свим облицима инфраструктуре, 

наиђе на археолошко налазиште или предмете односно на природно добро геолошко -

палеонтолошког и минеролошко -петрографског порекла, радови се морају прекинути и 

о свом налазу информисати Покрајински Завод за заштиту споменика културе и 

предузети све мере да се налазиште не оштети или уништи. 

 

 

4.8.  ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ПРИ 

ИЗГРАДЊИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Водопривредна инфраструктура 

 

Планиране активности неће имати негативних утицаја на инфраструктурне системе, већ 

ће се даљом изградњом и развојем истих, постићи њихово боље и оптималније 

функционисање и коришћење, у складу са одрживим развојем и заштитом животне 

средине јер дугорочна концепција развоја водопривредне инфраструктуре 

подразумева: 

1) рационално коришћење вода, а нарочито вода за пиће; 

2) приоритет у коришћењу вода има планска рационализација потрошње и 

вишекратно коришћење вода у технолошким процесима; 

3) побољшање снабдевања водом свих корисника; 

4) комплетирање система за одвођење отпадних вода; 

5) пречишћавање отпадних вода; 

6) осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода. 
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Израда регистра индустријских извора загађивања, раздвајање санитарно-технолошких 

отпадних вода од атмосферских вода у кругу објеката индустрије и инсталација 

примарних пречистача у кругу фабрика, требало би да смање загађење реципијената, 

потенцијално угрожених непречишћеним или недовољно пречишћеним отпадним 

водама на територији Општине.  
 

Нестручна употреба хемијских препарата пољопривредника, који доспевају у каналску 

мрежу, угрожава квалитет каналске воде која се користи за наводњавање и 

одводњавање и која токовима доспева у реку Дунав.  

 

Саобраћајна инфраструктура  

 

На основу светских искустава, са великом поузданошћу се може тврдити да будућа 

саобраћајна решења и изграђеност саобраћајних капацитета на овом простору 

минимизирају потенцијалне негативне утицаје на животну средину. Процењује се као 

неопходност утврђивање мониторинга квалитета ваздуха, воде и земљишта у домену 

саобраћаја, нарочито у зонама садржаја са повећаним ризиком функционисања 

(станице за снабдевање горивима и складишта горива). Током изградње и 

експлоатације саобраћајних капацитета морају се предузети мере и контрола 

негативних утицаја на животну средину, а ако до акцидената дође морају се предузети 

мере брзе санације и рекултивације, како не би дошло до нежељених импликација.  

 

Електроенергетска и електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура  
 

На простору обухваћеном планом планирана је изградња следећих електроенергетских 

објеката и активност везаних за електроенергетску инфраструктуру:  

 

Постојећи коридори електроенергетске инфраструктуре ће се задржати, предвиђена је 

реконструкција и ревитализација постојеће мреже, као и обезбеђење довољних 

капацитета у смислу квалитетног и сигурног напајања електричном енергијом изградња 

ТС 110/20kV и прикључних 110 kV водова, као и обезбеђења мера заштите свих 

електроенергетских објеката од елементарних непогода и пожара. 

 

Реализација планиране електроенергетске инфраструктуре, уз поштовање свих 

потребних мера са аспекта заштите животне средине неће довести до негативних 

утицаја, те проблеми у плану везани за електроенергетску инфраструктуру нису ни 

разматрани.    

 

Проблеми из области заштите животне средине, везани за електронску комуникациону  

инфраструктуру нису разматрани у Плану, с обзиром да изградња планиране и 

експлоатацвија постојеће нема негативних утицаја на животну средину. 

 

Изградња антенских система за потребе остваривања радио-релејних веза мобилних  

телекомуникација, кабловског дистрибутивног система, интернета, радија и телевизије, 

који ће се у актуелном периоду реализовати, нису разматрани као објекти који ће 

допринети негативном утицају на животну средину, с обзиром да се негативан утицај 

огледа у нејонизованом зрачењу, који емитују антенски системи, на веома   блиским 

растојањима изворима зрачења, од свега неколико метара. Узимајући у обзир да се 

приликом одређивања локација  ових објеката, као и изградње,  предузимају мере    да 

се негативан утицај на животну средину сведе на минимум (постављањем   извора ових 

зрачења, антена, на веће висине, на антенске стубове или друге више објекте, 

онемугућавањем приступа...). 

 

Термоенергетска инфраструктура  

 

Планиране активности на проширењу и изградње гасоводне инфраструктуре неће 

имати негативан утицај на остале инфраструктурне објекте и системе, уз поштовање 

заштитних коридора око инфраструктурних објеката и система и техничких норматива 

и стандарда. 
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5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА 
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА  

 

Целокупан развој општине Сремски Карловци мора бити прилагођен и усаглашен са 

општим захтевима принципа одрживог развоја, у складу са чим је и један од основних 

циљева просторног развоја Општине дефинисање стратегије заштите животне средине, 

даљег одрживог и еколошки прихватљивог развоја.  

 

У Извештају о стратешкој процени, вредновани су и процењени могући значајни 

утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом Просторног плана и 

предложене су мере за смањење негативних утицаја на животну средину. 

 

Како би се ваздух, воде (површинске и подземне) и земљиште, као природни ресурси 

заштитили од негативних утицаја, инвеститори су обавезни да за све објекте који могу 

имати негативног утицаја на животну средину израде Студију о процени утицаја на 

животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени 

утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на 

животну средину, Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину, као и у складу са другим прописима из ове области.  
 

За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, 

животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и 

друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, 

уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана 

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине .  
 

Врсте активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола класификују се 

према нивоу загађивања и ризику који те активности могу имати по здравље људи и 

животну средину, укључујући и друге технички сродне активности које могу 

произвести емисије и загађење животне средине. Уредбом о врстама активности и 

постројења за које се издаје интегрисана дозвола  и Уредбом о критеријумима за 

одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за 

одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи  ближе су прописани 

услови за издавање интегрисане дозволе.  
 

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

прописано је да ће, за постојећа постројења и активности оператер, прибавити дозволу 

најкасније до 2015. године у складу са Програмом усклађивања појединих привредних 

грана са одредбама овог закона. Уредбом о утврђивању Програма динамике подношења 

захтева за издавање интегрисане дозволе утврђени су рокови у оквиру којих се 

подносе захтеви за издавање интегрисане дозволе, по врстама активности и 

постројења.  

 

Постројења у којима се обављају активности, где је присутна или може бити присутна 

опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем тексту: 

севесо постројење), регулисана су Законом о заштити животне средине, као техничка 

јединица унутар комплекса где се опасне материје производе, користе, складиште или 

се њима рукује. Неки од прописа који се односе на ову материју су: Национални 

програм заштите животне средине, Правилник о Листи опасних материја и њиховим 

количинама и критеријумима за одређивање врсте документа које израђује оператер 

севесо постројења, односно комплекса, Правилник о садржини обавештења о новом 

севесо постројењу односно комплексу, постојећем севесо постројењу, односно 

комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса, 

Правилник о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде 

Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, Закон о ванредним ситуацијама.  
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5.1. ОПШТЕ МEРЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је планирати 

и применити следеће мере заштите: 

- носилац пројекта је дужан да поштује Закон о планирању и изградњи, као и 

подзаконска акта донета на основу овог Закона; 

- вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског 

материјала током транспорта; 

- утврдити обавезу санације земљишта, у случају изливања уља и горива током рада 

грађевинских машина и механизације; 

- отпадни материјал који настане у процесу изградње (комунални отпад, грађевински 

материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл.) прописно сакупити, 

разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију; 

- материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је 

прибављена сагласност надлежног органа; транспорт ископаног материјала вршити 

возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања 

материјала; 

- ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 

налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине 

радове и обавести надлежну организацију за заштиту споменика културе; 

- ако се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког 

типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има 

својство природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести 

надлежну организацију за заштиту природе. 

 

 

5.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

Опште мере заштите природних ресурса и створених вредности односе се на: 

- вођење локалног регистра извора загађивања животне средине од стране надлежног 

органа општине Сремски Карловци; 

- идентификација привредних субјеката-оператера који су у обавези да поднесу 

Захтев за издавање интегрисане дозволе у складу са Законом о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС",  

бр. 135/04) и пратећим подзаконским актима;  

- идентификација СЕВЕСО постројења на територији Општине на основу Закона о 

заштити животне средине и пратећим подзаконским актима;  

- формирање заштитних појасева зеленила (ветрозаштитни и пољозаштитни) на 

територији општине у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре и 

пољопривредног земљишта, у циљу заштите од еолске ерозије тј. одношења 

површинског слоја земљишта и усева у фази семена.  

 

5.2.1. Мере заштите ваздуха 

 

Основна мера за спречавање и ограничавање негативног утицаја на квалитета ваздуха, 

као природног ресурса, на територији општине Сремски Карловци односи се на 

успостављање мониторинга квалитета ваздуха, у складу са законском регулативом од 

стране надлежне институције, као и евиденцијом потенцијалних загађивача са 

утврђеним програмом праћења њиховог рада. 

 

Заштита ваздуха ће се обезбедити применом следећих општих мера: 

- поштовање Закона о заштити ваздуха и пратећих подзаконских  аката; 

- израда локалног регистра извора загађивања животне средине у складу са Законом 

о заштити животне средине;  

- обавезно вршење мониторинга квалитета ваздуха на територији Општине, на основу 

утврђене мреже мерних станица и/или мерних места у државној и локалној мрежи 

мерних станица; 
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- вршење континуалног и/или повременог мерења/узимања узорака загађујућих 

материја на фиксним локацијама; 

- повремена мерења/узимање узорака загађујућих материја на мерним местима која 

нису обухваћена мрежом мониторинга квалитета ваздуха; 

- успостављање заштитних зона са заштитним појасевима уз саобраћајнице (посебно 

ДП-е) и остале линијске инфраструктурне објекте у складу са Законом, као мера 

заштите од аерозагађења и буке;  

- поштовање Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и 

о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци, којом су 

дефинисани рок и распоред за смањивање потрошње контролисаних супстанци до 

њиховог потпуног искључивања из употребе, начин и поступци издавања дозволе 

за увоз или извоз контролисаних супстанци. 
 

Посебне мере заштите ваздуха за постројења су: 

- поштовање Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух;  

- праћење нивоа загађујућих материја у ваздуху на простору индустријске зоне, стим да 

се број и распоред мерних места у мрежи мерних места одреди у складу са просторном 

густином и временском дистрибуцијом загађујућих материја, а у складу са Законом о 

заштити ваздуха и Уредбом за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха; 

- примена одговарајућих техничко – технолошких решења и мера, приликом 

пројектовања, градње и експлоатације постројења, којима се обезбеђује да емисија 

загађујућих материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности; 

- уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера 

заштите, или до поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења 

граничних вредности емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај 

отклони или прилагоди рад новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки 

процес како би се емисија свела у дозвољене границе у најкраћем року; 

- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, 

обавезно је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање 

технолошког процеса, како би се концентрације загађујућих материја свеле на ниво 

прописаних вредности; 

- код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу 

емитовати гасови непријатних мириса, обавезна је примена мера које ће довести до 

редукције мириса, иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу 

испод граничне вредности емисије; 

- субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који 

није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени 

утицаја на животну средину дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу. 

 

5.2.2. Мере заштите вода 

 

Заштита водних ресурса обезбедиће се применом општих и посебних мера. 
 

Опште мере заштите вода односе се на: 

- Заштиту површинских токова–каналска мрежа; 

- Заштиту изворишта водоснабдевања у складу са Правилником о начину одређивања 

и одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање, елиминисањем 

евентуалних активности које могу проузроковати загађења, као и контролисаном 

употребом пестицида и ђубрива у пољопривреди; 

- Очување водних ресурса и водних потенцијала адекватним одвођењем отпадних 

вода односно изградњом канализационих система; 

- Реализацију постројења за пречишћавање отпадних вода за сва насеља у општини; 

- Примену посебних хемијских и биолошких мера чишћења вода. 

 

У циљу заштите вода од загађења, у складу са Законом о водама и Законом о заштити 

животне средине, предвиђене су следеће посебне мере заштите вода за појединачне 

објекте: 

- Забрана испуштања отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе 

граничне вредности емисије;  
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- Забрана испуштања отпадних вода које су прекомерно термички загађене; 

- Постављање уређаја за континуирано мерење количине отпадних вода и израда 

извештаја о мерењу квалитета отпадних материја који се квартално доставља 

јавном водопривредном предузећу, Министарству надлежном за послове заштите 

животне средине; 

- Обавеза биохемијског и механичког испитивања параметара квалитета отпадних вода. 

 

Планирање и остваривање функционисања заштите квалитета вода се заснива на 

познавању узрочника њиховог угрожавања и нарушавања, што се обезбеђује: 

- Уградњом пијезометара у циљу праћења квалитета подземних вода; 

- Изградњом и вођењем јединственог катастра загађивача (са подацима о количини, 

квалитету и начину испуштања отпадних вода, технолошком процесу, обиму 

производње), ради праћења утицаја отпадних вода и оцена ефеката предузетих 

мера. 

 

Ради заштите и коришћења подземних вода обавезно се прати стање нивоа и квалитета 

подземних вода прве фреатске издани, дубљих издани и дубоких подземних вода.  

 

Стање нивоа и квалитета подземних вода прве (фреатске) издани, прати Републички 

хидрометеоролошки завод, а дубљих издани и дубоких подземних вода, предузеће, 

односно друго правно лице коме то повери министарство надлежно за геолошке 

послове.  

 

Регулисање водног режима у земљишту ће се вршити изградњом и реконструкцијом 

постојећих хидротехничких мелиоративних система. 

 

Заштита предметног простора од спољних и унутрашњих вода ће се обезбедити 

одржавањем и заштитом постојећих водопривредних објеката и реализацијом услова,  

уз обезбеђење њихове сигурности. 

 

Ради спречавања утицаја негативних својстава муља који настаје у процесу 

пречишћавања отпадних вода на животну средину, потребно је извршити његову 

категоризацију и класификацију у складу са Законом о управљању отпадом и 

Правиликом о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник 

РС'', бр. 56/10).  
 

5.2.3. Мере заштите земљишта 

 

Заштита земљишта ће се обезбедити: 

- Применом мера које се односе на заштиту функције земљишта, заустављање 

деградације земљишта и рекултивацију деградираних површина; 

- На подручју предметне општине неопходно је извршити идентификацију 

контаминираних подручја (неуређена одлагалишта отпада, зоне интензивне 

пољопривредне производње, привредни комплекси и др.) и израда пројеката 

ремедијације ових површина; 

- Сакупљањем, прерадом или уништавањем анималног отпада у објектима намењеним 

за прераду, обраду или уништавање лешева животиња и других отпадака 

животињског порекла, у складу са Законом о ветеринарству, при чему је локална 

самоуправа дужна да на својој територији организује зоохигијенску службу; 

- Идентификацијом површина угрожених флувијалном и еолском ерозијом и примена 

мера континуалног одржавања одговарајућег вегетативног покривача. 

- Примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање проходности 

свих јавних путева. 

 

Мере за санирање штетних утицаја на земљиште превасходно се односе на 

задовољење свих законских прописа и стандарда при изградњи инфраструктурних 

објеката, као и заштиту од евентуалних загађења. 

 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

38 

 

Заштита земљишта ће се обезбедити: 

- Применом мера које се односе на заштиту функције земљишта, заустављање 

деградације земљишта и рекултивацију деградираних површина; 

- На подручју општине Сремски Карловци неопходно је извршити идентификацију 

контаминираних подручја (неуређена одлагалишта отпада, зона интензивне 

експлоатације  и др.) и израдити пројекте ремедијације ових површина; 

- Сакупљањем, прерадом или уништавањем анималног отпада у објектима намењеним 

за ту намену, у складу са Законом о ветеринарству, при чему је локална самоуправа 

дужна да на својој територији организује зоохигијенску службу; 

- Идентификацијом површина угрожених плувијалном, флувијалном и бујичном 

ерозијом и примена мера континуалног одржавања одговарајућег вегетативног 

покривача. 

- Примена биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање проходности 

свих јавних путева. 
 

Значајна мера контроле је и континуирано праћење стања подземних вода (и 

земљишта) пијезометрима на местима потенцијалних угрожавања параметара животне 

средина (на местима где су лоциране бензинске станице). 

 

У циљу заштите земљишта од загађења неопходно је вршити контролисану употребу 

пестицида у пољопривреди. 
 

Заштита земљишта ће се реализовати преласком на систем регионалног депоновања 

отпада, формирањем вишеопштинског региона са  регионалном депонијом у Инђији, а 

потребно је санирати и рекултивисати  постојећу насељску депонију и друга  

неуређена одлагалишта отпада.  

 

5.2.4. Мере заштите шума и шумског земљишта  
 

Планом је предвиђено очување и унапређење постојећих површина под шумама и 

подизање заштитног зеленила. 
 

У циљу спречавања негативних утицаја на површине под шумама неопходно је крчење 

шума ускладити са Законом о шумама, а газдовање шумама и њихово унапређивање 

спроводити на основу Посебне шумске основе. 

Крчење шума у складу са Законом се може вршити ради промене врсте дрвећа или 

узгојних облика шуме, подизања шумских плантажа и расадника, отварања шумских 

просека, изградње шумских саобраћајница и других објеката који служе газдовању 

шумама и којима се обезбеђују унапређење и коришћење у случајевима утврђеним 

планом, као и код спровођења комасације и арондације пољопривредног земљишта. У 

другим случајевима за крчење шума се плаћа надокнада. 
 

Корисници шума су дужни да предузимају мере заштите од пожара и других 

елементарних непогода. 
 

5.2.5. Мере заштите природних добара 
 

На простору обухвата Просторног плана су евидентиране просторне целине од значаја 

за очување биолошке разноврсности: заштићена подручја (НП ''Фрушка гора'', СРП 

''Ковиљско-петроварадински рит'' и седам споменика природе у насељу Сремски 

Карловци). У планском периоду планира се укидање статуса заштићених подручја за СП 

''Бела топола крај Стражиловског потока'' и СП ''Стабло шимшира'' у Сремским 

Карловцима. 

 

У оквиру заштићених подручја, потребно је ускладити режиме и мере заштите са 

коришћењем простора који је под заштитом. У заштићеним подручјима је, на основу 

Закона о заштити природе, препоручено коришћење биолошких и биотехничких 

средстава којима ће се очувати биолошка равнотежа а хемијска средства се могу 

користити у складу са прописаним режимима заштите уз одобрење министарства 

надлежног за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
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На простору НП ''Фрушка гора'' су подручја са значајним природним вредностима и 

појавама где ће се реализовати посебне мере тј. облици коришћења и активности 

предвиђени утврђеним режимима I, II и III степена заштите. У НП "Фрушка гора" и у 

његовој заштитној зони, потребно је спровести мере заштите одређене ППППН Фрушке 

горе до 2022. године. 

 

На подручју СРП "Ковиљско-петроварадински рит" није дозвољено обављати радове и 

активности за које се у складу са законом утврди да могу оштетити популације, 

заједнице и станишта биљних и животињских врста, нарушити природне процесе и 

еколошку целовитост подручја или значајно неповољно утицати на естетска обележја 

предела и животну средину. На површинама са режимом заштите I, II или III степена 

непосредно се примењују забране радова и активности које су, као такве, утврђене 

чланом 35. Закона о заштити природе. 

 

Осим заштићених подручја на простору обухвата Просторног плана се налазе  подручја 

планирана за заштиту, станишта заштићених врста од националног значаја и подручја 

од међународног значаја за очување биолошке разноврсности. На основу Уредбе о 

еколошкој мрежи (''Службени гласник РС'', бр. 102/10), на предметном подручју су 

утврђена еколошки значајна подручја и  деонице еколошких коридора.  

 

5.2.6. Мере заштите од буке 

 

Применом следећих мера обезбедиће се заштита од буке у животној средини: 

- јединица локалне самоуправе - општина Сремски Карловци, заштиту од буке врши у 

складу са Законом о заштити од буке и подзаконским актима, а што се односи на: 

акустично зонирање, доношење локалног акционог плана заштите од буке, односно 

обезбеђење услова и његово спровођење;  

- за појединачна постројења надлежни орган може утврдити потребу мониторинга 

буке, на основу увида у Студије процене утицаја на животну средину и Захтеве за 

издавање интегрисане дозволе; 

- вршење мониторинга буке у централној зони насеља, у зони државног пута  I реда 

и у контактној  зони са магистралном пругом  у насељу.  

 

5.2.7. Мере заштите при управљању отпадом 

 

Мере заштите при управљању отпадом, са директим утицајем на заштиту земљишта, 

површинских и подземних вода, су: 

- јединица локалне самоуправе у обавези је да изради попис неуређених депонија на 

територији Општине, у складу са Законом о управљању отпадом;  

- у циљу наставка експлоатације постојеће депоније комуналног отпада у насељу, 

неопходно је израдити радни план са програмом мера и динамиком прилагођавања 

рада, у складу са Законом о управљању отпадом; 

- постојећи и планирани оператери на територији општине Сремски Карловци, у 

складу са  Законом о управљању отпадом, Законом о амбалажи и амбалажном 

отпаду и подзаконским актима, дужни су да: обезбеде потребан простор за 

одлагање отпада, обезбеде потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање 

и привремено чување различитих отпадних материја, да секундарне сировине, 

опасан и други отпад, предаје субјекту који има одговарајућу дозволу за 

управљање отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл). 

 

5.2.8. Мере заштите приликом изградње и експлоатације водоводне      

инфраструктуре 

 

Заштита изворишта подземних вода се спроводи формирањем зона заштите у којима се 

прописују мере заштите, у складу са Правилником. 
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Мере заштите које се предвиђају у овим зонама се своде на то да се објекти и 

активности у појединим зонама прилагоде на тај начин да се спречи евентуално 

преношење загађујућих материја до изворишта. 
 

Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са планом за заштиту вода од 

загађивања. Планом за заштиту вода од загађивања утврђују се нарочито: мере за 

спречавање или ограничавање уношења у виде опасних и штетних материја, мере за 

спречавање и одлагање отпадних и других материја на подручјима на којима то може 

утицати на погоршање квалитета вода, мере за пречишћавање загађених вода, начин 

спровођења интервентних мера у одређеним случајевима загађивања, организације 

које су дужне спроводити поједине мере, рокови за смањење загађивања воде, као и 

одговорности и овлашћења у вези са спровођењем заштите. 
 

У циљу заштите вода забрањено је:  

1)  уношење опасних и штетих материја које доводе до прекорачења прописаних 

вредности;  

2)  уношење чврстих и течних материја које могу загадити воду или могу изазвати 

замуљивање, заслањивање воде и таложење наноса;  

3)  испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже опасне и штетне 

материје изнад прописаних вредности или које могу штетно деловати на могућност 

пречишћавања вода из канализације или које могу оштетити канализацију и 

постројење за пречишћавање вода;  

4)  коришћење напуштених бунара као септичких јама;  

5)  остављање у кориту за велику воду природних и вештачких водотока и језера 

материјала који могу загадити воде.  
 

Ради заштите вода и водотока, спречавања оштећења и заштите водопривредних 

објеката и постројења, забрањено је:  

1)  извршити радње које могу оштетити корита и обале природних и вештачких 

водотока, као и објеката за уређење водних токова или за заштиту од штетног 

дејства вода;  

2)  уносити у природне водотоке камен, земљу, јаловину, посечено дрво и други 

материјал, као и упуштати загађене воде и материје;  

3)  изводити радове и вадити материјал из водотока, који би могли угрозити: водни 

режим, стабилност бране или њену наменску употребу, стабилност одбрамбених 

насипа, регулационих и других водопривредних објеката, као и мењати природне 

услове у околини акумулационих и ретенционих басена услед чега би могло доћи до 

клизања терена, појаве ерозије или настајања вододерина и бујица;  

4)  градити објекте или вршити садњу у плавној зони на начин који омета протицање 

воде и леда или је у супротности са прописима за градњу на плавном подручју;  

5)  садити дрвеће на одбрамбеном насипу или поред насипа у појасу ширине 10 метара 

према водотоку и 50 метара на брањеном подручју, рачунајући од ножице насипа;  

6)  садити дрвеће поред канала у појасу од 5 метара са обе стране, рачунајући од 

ивице канала;  

7)  мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у 

обиму којим се угрожавају снабдевање питком или технолошком водом, стабилност 

тла и објеката;  

8)  на каналима на удаљености мањој од 2 метра, односно другој удаљености утврђеној 

одлуком јавног водопривредног предузећа, орати или копати земљу и обављати 

друге радње којима се могу оштетити канали или пореметити њихово редовно 

функционисање.  

 

Планиране активности неће имати негативних утицаја на инфраструктурне системе, већ 

ће се даљом изградњом и развојем истих, постићи њихово боље и оптималније 

функционисање и коришћење, у складу са одрживим развојем и заштитом животне 

средине. Како би се избегао негативан утицај на животе и здравље људи, али и 

обезбедила заштита створених вредности, при изградњи инфраструктурних објеката 

обавезно је: 
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- спровођење превентивних мера заштите од пожара и могућих удеса приликом 

изградње и експлоатације инфраструктурних објеката обезбеђењем заштитних 

коридора (изливање, просипање, исцуривање загађујућих, опасних и/или 

запаљивих материја, пожари, експлозије и др.), као и мера за санацију последица у 

случају удесних ситуација; 

- заштита објеката од пожара и атмосферског пражњења, у складу са Законом о 

заштити од пожара  и пратећим правилницима, као и Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења; 

- спречавање емисије загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште изнад 

дозвољених концентрација приликом изградње, реконструкције и експлоатације 

инфраструктуре и других активности, према прописаним мерама заштите; 

- заштита од буке и спровођење мера звучне заштите приликом изградње, 

реконструкције и експлоатације инфраструктурних објеката у складу са Законом о 

заштити од буке у животној средини  и пратећих прописа, при чему праћење нивоа 

буке треба вршити у складу са Уредбом о индикаторима буке, граничним 

вредностим0а, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 

ефеката буке у животној средини, Правилником о методологији за одређивање 

акустичких зона, Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о 

мерењу буке  и Правилником о методологији за израду акционих планова. 

 

Мере заштите приликом изградње и експлоатације саобраћајне 

инфраструктуре 
 

У зонама око саобраћајница (у зонама постојећег ДП II реда и магистралне пруге) где 

се очекује генерисање већег аерозагађења и буке потребно је: 

- подизати заштите имисионе шуме високих и средњих лишћара; 

- подизање заштитиних ограда и  баријера посебно у зони магистралне пруге;   

- ради обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја,  

у зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, 

остављати предмете и материјале, постављати постројења и уређаје и градити 

објекте, односно вршити друге радње које ометају прегледност јавног пута  

- обавезна примена двостепеног система пречишћавања (сепаратор-таложник) 

атмосферских вода пре упуштања у реципијент у комплексима саобраћајних 

делатности, као и одржавање затвореног/отвореног независног система 

одводњавања и пречишћавања. 

 

Мере заштите приликом изградње и експлоатације електроенергетске 

инфраструктуре 

 

Опште мере предвиђене законским и другим прописима, подразумевају нормативе и 

стандарде који се примењују  при изградњи  овакве врсте  објеката, као и при избору 

опреме и уређаја. 

 

Овим мерама обухваћени су и услови надлежних органа и организација код издавања 

услова, одобрења и сагласности за изградњу објеката, извођење радова и употребу 

објеката. При изградњи морају се поштовати сви технички прописи предвиђени 

Законом.  

 

Опрема треба да буде атестирана, прописно заштићена, обележена и са свим упуствима 

за безбедан рад. 

 

Да би се избегао негативан утицај надземних водова, нарочито виших напона, на људе 

ове водове је потребно градити ван насељених места, у атару, а око них је потребно  

обезбедити заштитне коридоре, у којем није дозвољена изградња објеката за 

становање као ни других објеката. 

 

Техничким мерама, постављањем заштитног ужета и уземљењем, надземни вод ће се 

штитити од пренапона услед атмосферског пражњења.    
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Мере заштите приликом изградње и експлоатације електронске 

комуникационе (ЕК) инфраструктуре 

 

При изградњи антенских стубова и постављању антенског система за пренос сигнала  

морају се поштовати мере предвиђене законским и другим прописима које 

подразумевају нормативе и стандарде за ту врсту објеката, као и мере и услове, које 

утврђују надлежни органи и организације, које издају услове и сагласности. 

 

Мере заштите приликом изградње термоенергетске инфраструктуре 
 

Природни гас се по својим хемијским и физичким карактеристикама мора третирати као 

пожарно и експлозивно опасан медиј, који у контакту са ваздухом може формирати 

запаљиве и експлозивне смеше. 

 

Гасоводни систем може бити извор пожарних или експлозивних опасности само у 

случајевима појаве неконтролисаног истицања гаса из гасоводног система, које су 

последица непридржавања прописаних мера заштите, техничких услова и 

експлоатације - одржавања. 

 

Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова електричне мреже за 

најмање висину стуба увећану за 3 m, док удаљеност подземног цевовода гасовода од 

стубова електричне мреже мора бити толика да не угрожава стабилност и електрично 

уземљење стуба и не сме бити мања од 1 m. 

 

На свим местима укрштања и паралелног вођења у близини гасовода копање се мора 

вршити ручно. 

 

Предвиђена су потпуна испитивања гасовода методама, које прецизно утврђују стање 

унутрашње и спољашње површине гасовода и утицај окружења на очекиване физичко 

хемијске промене на гасоводима. Дакле, методе које поред тачног констатовања стања 

могу и да предвиде даље промене и њихову брзину (сеизмички утицаји на промене 

положаја гасовода као састав транспарентног гаса и земљишта на брзину хемијско 

корозивних промена у цевима). 

 

Транспорт природног гаса до крајњих потрошача захтева гасоводне мреже велике 

разгранатости и територијалне распрострањености, што условљава да се са мерама 

превентивне заштите и предвиђеним акцијама морају упознати сви радници који раде 

на одржавању и остали субјекти на територији на којој је гасовод изграђен као што су: 

органи СУП-а, ватрогасне организације и друштвено-политичке заједнице. 

 

Ако сe током извођeња радова наиђe на природно добро, којe јe гeолошко-

палeонтолошког или минeролошко-пeтрографског порeкла (за којe сe прeдставља да 

има својство природног споменика) извођач јe дужан да о томe обавeсти овај Завод и 

да прeдузмe свe мeрe, како сe природно добро нe би оштeтило до доласка овлашћeног 

лица. 

 

5.2.9. Мере заштите живота и здравља људи 

 

Мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на становништво дате су у 

посебним законским и подзаконским актима, које се односе на здравље и безбедност и 

заштиту на раду.  

 

Планиране активности позитивно ће утицати на квалитет животне средине предметног 

простора тј. у функцији су смањења негативних утицаја постојећих деградационих 

пунктова на здравље становника општине Сремски Карловци. 

 

Неодговарајући квалитет воде за пиће свакако има лоше рефлексије на здравље људи.  
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Могућност деградације подземних вода због неадекватног одвођења отпадних вода 

преко септичких јама и упојних бунара биће елиминисана планским активностима и 

мерама у области водопривредне инфраструктуре. 

 

Изградња свих видова инфраструктуре, предвиђених Просторним планом, имаће 

позитивног утицаја на становништво јер ће индиректно утицати на побољшање 

животног стандарда и очување животне средине. 

 

Неадекватно одлагање комуналног отпада индиректно лоше утиче на здравље 

становништва. Негативан утицај неуређених депонија на здравље људи ће се 

елиминисати њиховом санацијом и рекултивацијом и успостављањем система 

регионалног управљања отпадом, што је Просторним планом и предложено. 

 

Код складишта расутих терета, треба водити рачуна о неконтролисаном развејавању 

честица и њиховом негативном утицају на окружење. Као мере које могу бити сталне и 

повремене предвиђају се: квашење расутих терета (ако је то могуће), покривање 

застором, садња линијског зеленила адекватних врста. 

 

При изградњи инфраструктурних објеката (надземни електроенергетски водови, 

антенски стубови са антенским електронским комуникационим системима и уређајима 

за пренос сигнала итд.), неопходно је водити рачуна о поштовању прописа о техничким 

нормативима и стандардима, мерама и условима које надлежни органи издају при 

постављању и извођењу, односно изградњи објеката, као и неопходним удаљеностима 

инфраструктурних објеката од насељених места. Техничким мерама постављањем 

заштитних ограда, уземљења, надземни водови ће се штитити од пренапона услед 

атмосферског пражњења.  
 

Да би се избегао негативан утицај надземних водова, нарочито виших напона, на људе 

ове водове је потребно градити ван насељених места, у атару, а око њих обезбедити 

заштитне коридоре, у којима није дозвољена изградња објеката за становање као ни 

објеката других намена.  
 

Повишене вредности нивоа дневне, а поготово ноћне буке, могу довести до субјективно 

непријатног осећаја звука и нарушавања здравља током дугогодишње изложености. 

Здравствене последице крећу се у распону од осећаја замора, измењених психичких 

реакција на разне подражаје, поремећаји сна, а континуирано излагање буци један је 

од најважнијих етиолошких фактора у настајању неуроза. Такође, могући су 

поремећаји у раду вегетативног нервног система, који консеквентно доводе до 

поремећаја у функцији кардиоваскуларног система, са статистички значајном појавом 

повишеног крвног притиска и сужења периферних крвних судова. Поред овога, бележе 

се и измењене реакције ендокриног система. На органу слуха могућа је појава слушног 

замора при дуготрајној експозицији повишеним нивоима буке, што води ка оштећењу 

слуха и појави субјективног осећаја пиштања и зујања у уху. 

 

5.2.10. Мере заштите од ванредних ситуација 
 

При утврђивању просторне организације насеља, приликом зонирања (размештај 

виталних објеката), прописивања урбанистичких параметара за утврђене зоне, 

планирања мреже саобраћајница и остале инфраструктуре, потребно је поштовати 

опште принципе заштите од ванредних ситуација тј. елементарних непогода и 

техничко-технолошких удеса. 
 

Општи принципи управљања ризиком од ванредних ситуација односе се на: 

- планирање и имплементацију мера превенције; 

- приправност и правовремено реаговање; 

- санацију последица. 
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На подручју Просторног плана континуирано ће се спроводити мере заштите и одбране 

од елементарних непогода, које настају као последица климатских, хидролошких, 

орографских и сеизмичких карактеристика. 
 

Ради заштите од земљотреса, који на овом простору има јачину од 8°MCS, обавезно је 

строго поштовање прописаних услова који се односе на индекс изграђености парцеле, 

густину насељености, систем изградње објеката и др. Такође, мере заштите од 

земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена одговарајућег 

грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др. Код изградње 

нових објеката потребна је примена важећих законских прописа за пројектовање и 

градњу објеката на сеизмичким подручјима. 
 

Уређењем бујичних потока (Стражиловачки, Селиштански и Липовачки), како је то 

Просторним планом предвиђено, решиће се проблем поплава које проузрокују 

наведени потоци. Уређење бујичних токова, а самим тим и санирање појава ерозије, 

вршиће се применом техничко-биолошких мера, нарочито у горњем делу појединих 

сливова. 

 

Координационо тело за усмеравање активности у отклањању последица насталих 

активирањем клизишта и од поплава на територији Републике Србије усмерава 

активности на отклањању последица насталих услед активирања клизишта и од 

поплава на територији Републике Србије.  

 

Ради заштите од пожара у насељу је, поред урбанистичких, потребно примењивати и 

грађевинско-техничке мере заштите од пожара у складу са прописима о изградњи 

објеката, прописима и мерама заштите од пожара код електроенергетских и гасних 

инсталација и објеката, прилагођавање природних водотокова и уређење сталних 

црпилишта воде за потребе гашења пожара. 
 

Заштита шума на подручју НП ''Фрушка гора'' и СРП ''Ковиљско петроварадински рит'' 

обухвата спровођење мера за њихово уређење и очување, као и за спречавање појаве 

пожара као што су: обнова шума уношењем аутохтоних врста дрвећа (лишћара), 

санација и ревитализација угрожених и деградираних делова, израда карте шума по 

степену угрожености од пожара, планирање мера за борбу против потенцијалних 

изазивача пожара, планирање мера биолошо-техничке заштите шума, изградња 

шумских путева и заштитних просека у складу са програмом предузећа која газдују 

овим природним добрима, одређивање локација на природним водотоцима за уређење 

сталних црпилишта воде за потребе гашења пожара (дефинише се у Плановима 

заштите од пожара које израђују предузећа која  газдују овим природним добрима).  
 

Заштита пољопривредног земљишта од пожара врши се применом мера заштите које 

прописују општине, у складу са Законом о пољопривредном земљишту. 

 

 

 

6. ВЕРОВАТНОЋА, ИНТЕНЗИТЕТ, СЛОЖЕНОСТ, РЕВЕРЗИБИЛНОСТ, 
ВРЕМЕНСКА И ПРОСТОРНА ДИМЕНЗИЈА, КУМУЛАТИВНА И 

СИНЕРГЕТСКА ПРИРОДА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 

Карактер, интензитет, сложеност, реверзибилност, вероватноћа, трајање, учесталост, 

понављање на локалном, регионалном и ширем нивоу, кумулативна и синергијска 

природа утицаја, могу се разматрати као:  

- могући утицаји у границама валоризованог простора у обухвату Просторног плана;  

- могући утицаји на нивоу региона;  

- могући утицаји од националног значаја;  

- могући утицаји од глобалног значаја;  

- могући утицаји из непосредног и ширег окружења на подручје обухвата Просторног 

плана.  
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Просторно-положајне, природне карактеристике подручја и постојеће стање простора у 

обухвату Просторног плана, опште карактеристике непосредног и ширег окружења, 

планиране намене и капацитети, намећу пре свега:  

- вредновање потенцијалних утицаја и њихових карактера простора у обухвату 

Просторног плана (локални  ниво),  

- вредновање утицаја, њихових карактера и ефеката на нивоу припадајућег региона 

(регионални ниво),  

- вредновање значаја и карактера утицаја планских решења на шире просторно 

окружење (национални ниво). 

 

Подручје у обухвату Просторног плана представља сложену, вишефункционалну 

просторну целину са планираном наменом, мрежом насеља, инфраструктурном 

матрицом, чија реализација неминовно доводи до промена у простору. Вредновање 

подручја у обухвату предметног Просторног плана вршено је са аспекта позитивних и 

потенцијално негативних утицаја и ефеката:  

- пренамене земљишта; 

- промене пејзажно-предеоних карактеристика и вредности; 

- саобраћајне матрице простора; 

- планиране матрице комуналне инфраструктуре; 

- промене урбанистичких параметара; 

- рекултивације и ревитализације деградираних локација;  

- планираног зеленила свих категорија; 

- промене демографских карактеристика. 

 

Све промене у обухвату Просторног плана, потенцијално директно и индиректно утичу 

на грађевинска подручја, али и шире окружење, на регионалном и покрајинском нивоу. 

Постоји вероватноћа потенцијално негативних утицаја на природне вредности – 

површинске и подземне воде и остале вредности животне средине у обухвату 

Просторног плана и окружењу, у случају непоштовања мера претходног комуналног и 

инфраструктурног уређења локација и зона, непоштовања прописаних правила 

уређења и грађења, непоштовања мера претходног комуналног и инфраструктурног 

уређења локација и зона, непоштовања мера заштите животне средине и акцидентних 

(удесних) ситуација.  

 

Стратешка процена представља вредновање са аспекта:  

- примењених мера превенције на просторно-планском нивоу за спречавање и 

минимизирање потенцијално штетних утицаја на стање и квалитет ваздуха, 

површинских и подземних вода, изворишта водоснабдевања, буке, природна и 

културна добра, зеленило и пејзажне вредности и укупан квалитет животне средине;  

- рационалног, еколошки прихватљивог коришћења свих природних ресурса;  

- обавезног имплементирања мера за отклањање могућих последица стратешког 

карактера у простору и на животну средину. 

 

 

IV СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 

Просторни план ће се спроводити израдом одговарајућих урбанистичких планова и 

урбанистичких пројеката. Поред тога, Просторни план ће се спроводити и применом 

важећих урбанистичких планова, у деловима који нису у супротности са овим 

Просторним планом. 

 

За локалитете који се налазе у границама НП ''Фрушка гора'' и СРП ''Ковиљско 

петроварадински рит'' обавезна је примена ППППН Фрушке горе и ППППН Ковиљско-

петроварадински рит.  

 

За насеље Сремски Карловци обавезна је израда плана генералне регулације, у складу 

са Законом о планирњу и изградњи, која је у току.  
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Израда плана детаљне регулације за површине ван грађевинског подручја насеља 

обавезна је за:  

- радне зоне; 

- планиране државне и општинске путеве и пратеће садржаје јавног пута (станице за 

снабдевање горивом, стајалишта и сл.); 

- подручје коришћења обновљивих извора енергије. 

 

Израда урбанистичког пројекта за локалитете ван грађевинског подручја насеља 

обавезна је (уз прибављање услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој 

је надлежности њихово издавање) за: 

- нове садржаје у оквиру постојећих туристичких локалитета; 

- туристичко-спортско-рекреативне садржаје; 

- изградњу објеката за потребе пољопривредне производње на пољопривредном 

земљишту (за објекте дефинисане овим Просторним планом). 

 

Изградња воћарско-виноградарских објеката, објеката за потребе пољопривредног 

домаћинства - газдинства, шумских путева и објеката, ловних објеката, који су 

усклађени са наменом површина из овог Просторног плана, вршиће се на основу овог 

Просторног плана и услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој је 

надлежности њихово издавање.  

 

Просторни план спроводиће се и уграђивањем његових одредби у посебне планове, 

програме, пројекте и основе за поједине области (уређење пољопривредног и шумског 

земљишта, експлоатација минералних сировина, рекултивација деградираног 

земљишта, заштита животне средине и др.).  
 

За наведене планове орган надлежан за припрему плана може донети Одлуку о 

изради стратешке процене, према критеријумима прописаним Законом о стратешкој 

процени утицаја на животну средину, ако утврди да постоји могућност значајних 

утицаја на животну средину. 

 

За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган мора 

прописати израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о 

заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, 

Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину  и Уредбом о 

утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 

које се може захтевати процена утицаја на животну средину. 

 

 

 

V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
МОНИТОРИНГ У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА 
 

Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се све 

предложене мере заштите животне средине у Просторном плану могле успешно 

имплементирати у пракси. Програм праћења стања животне средине у току спровођења 

Просторног плана садржи, према Закону о стратешкој процени утицаја на животну 

средину, следеће ставке:  

1) Опис циљева Просторног плана;  

2) Индикаторе за праћење стања животне средине;  

3) Права и обавезе надлежних органа; и 

4) Поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.  
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1. ОПИС ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 

Опис циљева Просторног плана је наведен у поглављу II-2. овог Извештаја. Основни 

циљ Програма праћења стања животне средине је да се обезбеди, поред осталог, 

правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне 

ситуације, као и потпунији увид у стање елемената животне средине и утврђивање 

потреба за предузимање мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте 

загађења. Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне 

средине и активности на простору у обухвату Просторног плана чиме се стварају 

услови за рационално управљање овим простором. 

 

Према Закону о заштити животне средине, Република, Аутономна покрајина односно 

јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, 

обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине у складу са овим 

и посебним законима, а циљеви Програма праћења стања животне средине били би:  

- обезбеђење мониторинга; 

- дефинисање садржине и начина вршења мониторинга; 

- одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга; 

- дефинисање мониторинга загађивача; 

- успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података 

у циљу вођења интегралног регистра извора загађивања; 

- увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном 

садржају извештаја о стању животне средине. 

 

 

2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

Мониторинг стања животне средине врши се систематским мерењем, испитивањем и 

оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење 

природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине. 
 

На подручју обухвата Просторног плана није успостављен континуални мониторинг 

квалитета ваздуха, воде, земљишта, буке и нејонизујућег зрачења.  
 

Имајући у виду дефинисане посебне циљеве, врши се избор одговарајућих индикатора 

у изради стратешке процене, на основу којих се врши оцењивање планских решења са 

становишта могућих негативних утицаја на животну средину, утврђивање неповољних 

утицаја и даје се предлог мера за спречавање или смањење идентификованих утицаја. 

 

Предлог индикатора за праћење стања животне предложен је на основу дефинисаних 

циљева стратешке процене у претходним поглављима. 

 

Имајући у виду обухват Прострорног плана, постојеће и будуће садржаје, као и могућа 

загађења, мониторинг се односи на: 

– успостављање мреже мерних места за одређивање квалитета ваздуха тј. праћење 

степена загађености ваздуха на посматраном подручју; 

– контролу и праћење квалитета вода; 

– праћење квалитета земљишта контролом концентрација загађујућих супстанци; 

– успостављање мерних места у циљу праћења нивоа буке, као и акустичко зонирање 

подручја; 

– сталну урбанистичко-грађевинску контролу лоцирања и изградње објеката. 

 

 

2.1. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
 

Законом о заштити ваздуха дат је законски оквир за проучавање и праћење квалитета 

ваздуха које за циљ има контролу и утврђивање степена загађености ваздуха, као и 

утврђивање тренда загађења, како би се правовремено деловало ка смањењу штетних 

супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет животне средине. 
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Контрола квалитета ваздуха се остварује праћењем нивоа загађујућих материја у 

ваздуху у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  

и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух.  

 

Надлежни органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе, у оквиру својих надлежности, обезбеђују: 

- мерне станице и/или мерна места за фиксна мерења у државној и локалним 

мрежама; 

- континуално и/или повремено мерење/узимање узорака загађујућих материја на 

фиксним локацијама; 

- повремено мерење/узимање узорака загађујућих материја на мерним местима која 

нису обухваћена мрежом мониторинга квалитета ваздуха; 

- пренос, обраду, проверу валидности и анализу резултата добијених мерењем и/или 

узимањем узорака и анализом; 

- проверу квалитета мерних поступака; 

- одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом, и опреме за 

пријем и пренос података. 

 

При успостављању и функционисању мреже мерних станица и/или мреже мерних 

места, обавезе се односе на: 

- одређивање фиксних макролокација; 

- одређивање фиксних микролокација; 

- припрему и обезбеђивање фиксне локације; 

- обезбеђивање одговарајућих техничких услова за мерење и/или узимање узорака 

загађујућих материја на фиксним локацијама; 

- опремање мерних места за фиксно мерење; 

- одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење и пренос 

података. 

 

Предлог је да се спроводи систематско мерење параметара који одређују квалитет 

ваздуха на више мерних места на простору обухвата Просторног плана, односно у 

центру насеља општине Сремски Карловци, уз државни пут, као и у оквиру радних 

садржаја. Број и распоред мерних места у мрежи мерних места зависи од просторне 

густине и временске дистрибуције загађујућих материја у складу са Уредбом за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.  
 

Мониторинг квалитета ваздуха врши се и на основним руралним локацијама ван 

непосредног утицаја значајних извора загађења ваздуха.  
 

За све планиране објекте, у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 

обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 

на животну средину, неопходно је у складу са Законом о процени утицаја на животну 

средину, израдити Студије процене утицаја, којима ће бити прецизиран мониторинг 

стања животне средине за одређене објекте. 
 

За постојеће објекте који немају урађену Студију процене утицаја на животну средину 

по Закону, неопходно је, по мишљењу надлежне службе за област заштите животне 

средине, а у складу са технологијом рада, усвојити додатни мониторинг односно 

додатна контролна места посебно за праћење загађења ваздуха и вода, у складу са 

важећом законском регулативом. 

 

 

2.2. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ 
 

У циљу предузимања мера за ограничавање даљег загађивања и евентуално 

побољшање вода, од значаја је стално и систематско контролисање параметара 

квалитета површинских и подземних вода.  
 



ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

49 

 

Испуштање технолошких отпадних вода у систем јавне канализације врши се у складу 

са актом о испуштању отпадних вода у јавну канализацију који доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе. 

 

У циљу утврђивања мера, које треба предузимати ради заштите вода од загађивања и 

контроле резултата реализованих мера заштите, потребно је, поред систематског 

праћења квалитета површинских и подземних вода који врши Републички 

хидрометеоролошки завод, додатно вршити и контролу квалитета површинских и 

подземних вода и квалитет отпадних вода у циљу сагледавања: 

- утицаја присутних загађујућих материја, 

- врста загађујућих материја и степена њиховог дејства на водопријемник, 

- могућности елиминације штетног и опасног дејства присутних материја на 

водопријемнику.  

 

Посебна испитивања се обављају у циљу одређивања обима и могућности последица 

хаваријског загађивања, провере и дефинисања техничких решења и за друге намене, 

према посебно утврђеним програмима.  

 

У циљу праћења стања загађености вода, врши се систематско испитивање квалитета 

површинских и подземних вода на прописан начин на основу, Уредбе о граничним 

вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 

површинске воде и роковима за њихово достизање, Правилника о опасним материјама 

у водама.  
 

Праћење квалитета отпадних вода (технолошких и комуналних) се врши у складу са 

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11 и 48/12) и Правилником о начину 

и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода  ("Службени гласник СРС", 

бр. 47/83 и 13/84). 
 

Стандарди квалитета животне средине за површинске воде постижу се: 

- смањивањем годишњих нивоа емисије приоритетних супстанци и престанком 

емитовања приоритетних супстанци у површинске воде; 

- смањивањем концентрације приоритетних супстанци до њиховог потпуног 

елиминисања у површинским водама. 
 

Концентрације приоритетних супстанци могу прекорачити прописане стандарде 

квалитета животне средине за површинске воде унутар зоне мешања ако прекорачене 

концентрације не утичу на усклађеност остатка водног тела површинске воде с тим 

стандардима. 
 

Зоне мешања одређују се на начин којим се обезбеђује да је њихово простирање: 

- ограничено на место испуштања и то низводно од тачке испуштања; 

- пропорционално концентрацији присутних приоритетних супстанци на месту 

испуштања и условима емисије приоритетних супстанци садржаних у дозволама, 

које се издају у складу са законом којим се уређује интегрисано спречавање и 

контрола загађивања животне средине и законом којим се уређују воде. 
 

Обавеза лица (правног или физичког) које испушта приоритетне супстанце у 

површинске воде је да усклади своје емисије са стандардима квалитета животне 

средине за површинске воде које нису под утицајем прекограничног загађења, 

прописаним Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање у року од 

15 година од дана ступања на снагу ове уредбе. 
 

Предузећа која врше испитивање квалитета подземних вода, као и испитивање 

квалитета отпадних вода, дужна су да резултате испитивања доставе Републичком 

хидрометеоролошком заводу и јавном водопривредном предузећу месечно, а у случају 

хаваријског загађења воде, у току истог дана. 
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Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 

њихово достизање прописане су граничне вредности емисије загађујућих материја за 

комуналне отпадне воде које се испуштају у реципијент (Табела 7), граничне 

вредности емисије загађујућих супстанци за комуналне отпадне воде, у зависности од 

капацитета постројења за пречишћавање отпадних вода, односно у односу на 

еквивалент становника (ЕС) (Табела 8), као и најмањи број узорака које је потребно 

узети током године за анализу пречишћених комуналних отпадних вода, у зависности 

од капацитета постројења за пречишћавање отпадних вода (Табела 9)1. 
 

Табела 7.  Граничне вредности емисије за комуналне отпадне воде које се испуштају у 
реципијент 

 

Параметар Гранична вредност емисије 
Најмањи проценат 

смањења 

а. Граничне вредности емисије на уређају секундарног степена пречишћавања 

Биохемијска потрошња кисеоника (БПК5 на 20оc) 25 mg О2/l 
40 mg О2/ l  

70-90 

Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) (VI) 125 mg О2/л  75 

Укупне суспендоване материје (IV, VIII) 35 mg /l (више од 10 000 ЕС) 
60 mg /l (2000 до 10 000 ЕС) 

90 
70 

б. Граничне вредности емисије на уређају терцијерног степена пречишћавања 

Укупан фосфор 2 mg /l P (1000 до 100 000 ЕС) 
1 mg /l P (више од 100 000 ЕС) 

80 

Укупан азот  15 mg /l N (10 000 до 100 000 ЕС) 
10 mg /l N (више од 100 000 ЕС) 

70-80 

 

Табела 8.  Граничне вредности емисије за комуналне отпадне воде према капацитету 

постројења за пречишћавање отпадних вода 
 

Капацитет постројења 
(ЕС) 

ХПК БПК5  
Укупне сусп. 

материје  
Укупан P 

Укупан N 
mg/l 

mg /l % mg /l % mg /l % mg /l % 1.V-15.XI 16. XI-30.IV. 

< 600 - 70 80 75 100 - -  -  -  -  

601-2000 - 75 50 80 75 - -  -  - -  

2001-10000 125 75 25 70-90 60 70 -  -  -  -  

10001-100000 125 75 25 70-90 35 90 2  80 15  25  

> 100000 125 75 25 70-90 35 90 1  80 10  20 

 

Табела 9.  Најмањи број узорака за анализу пречишћених комуналних отпадних вода у 
зависности од капацитета постројења за пречишћавање2 

 

Величина 
постројења 

Годишњи број узорака 

2000 - 9999 ЕС 12 

Ако се прве године испитивања докаже да квалитет пречишћене воде не прелази граничне 
вредности емисије за загађујуће материје наведене у овој Уредби, наредне године врши се 
анализа само 4 узорка.  
Ако у току једне од наредних година један од 4 узорка не испуњава граничне вредности 
емисије за загађујуће материје наведене у овој Уредби, враћа се на 12 годишњих узорака.  

1000 - 49999 ЕС 12 

>50000 ЕС  24 

Такође, прописане су граничне вредности емисије за остатке који настају у процесу 

пречишћавања комуналних отпадних вода.  

                                           
1 Наведене табеле су интерпретиране из Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање. Нумерација наведених табела у Извештају о стратешкој процени не одговара 

нумерацији истих у самој Уредби.  

Граничне вредности емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање приказане су у Извештају ради 

свеобухватног конципирања теме Програм праћења стања животне средине, али је приликом спровођења мониторинга 

параметара квалитета животне средине обавезно консултовати наведене прописе и стриктно применити обавезе прописане 

овом Уредбом и осталим законским актима. 
2  Анализирају се 24-часовни средњи композитни узорци који су пропорционални према протоку или времену 
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Табела 10.  Граничне вредности емисије за остатке од пречишћавања комуналних 
отпадних вода 

 

Параметар Јединица мере 
Гранична вредност емисије 

За употребу у пољопривреди За остале потребе  

Неорганске материје    

Олово mg/kg 120 1200  

Кадмијум mg/kg 2,5 40 

Хром mg/kg 100 1000 

Никл mg/kg 60 400 

Жива mg/kg 1,6 25 

Бакар mg/kg 700 1750 

Цинк mg/kg 1500 4000 

Арсен mg/kg 15 75 

Органске материје    

АОХ mg/kg 400 500 

РСВ mg/kg 0,1 (по конгенеру) 0,2 (по конгенеру) 

ПЦЦД/Ф  ng/kg СО 30 30 

Патогени     

Салмонела MPN/10 g СО 0-10  

Ентеровирус MPCN/10 g СО 3  

 

Остаци од пречишћавања комуналних отпадних вода могу се користити у 

пољопривредне и друге сврхе (нпр. за прекривање депонија, за поправљање пејзажа) 

уколико испуњавају прописане граничне вредности емисије. Пре употребе, настали 

остаци од пречишћавања комуналних отпадних вода се морају третирати тако да се 

смањи број патогена и прилагоде особинама за одговарајућу намену.  
 

При коришћењу остатака од пречишћавања у пољопривреди мора се водити рачуна о 

циклусу производње пољопривредних култура, уз услове да је pH земљишта од 6 до 7. 

Ако се остаци од пречишћавања користе при нижим pH од 6 мора се узети у обзир 

повећање мобилности метала и њиховог усвајања од стране биљака и тада се морају 

узети ниже граничне вредности. Остаци од пречишћавања се користе на такав начин 

да се узме у обзир потреба биљака за нутријентима, квалитет земљишта и да не дође 

до загађивања површинских и подземних вода. 
 

Остаци од пречишћавања се могу користити за покривање депонија, у парковима за 

зелене површине, за поправљање квалитета земљишта на коме се неће најмање годину 

дана гајити пољопривредне културе и напасати стока, за насипање депресија 

(поправљање пејсажа), при чему pH земљишта треба да се креће од 6 до 7.  
 

Код специфичне употребе земљишта, постављају се ограничења због ризика по 

здравље људи од преосталих патогена. У том случају остаци од пречишћавања се 

третирају пре употребе да би се смањио број патогена на прихватљиву меру. 
 

Третман остатака који потичу од пречишћавања технолошких отпадних вода се 

спроводи у складу са законом којим се уређује управљање отпадом. 
 

Физичко-хемијска и бактериолошка анализа воде за пиће треба да се врши у складу са 

Законом о водама и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. 
 
 

2.3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА  
 

Контола квалитета земљишта спроводи се у складу са Законом о заштити животне 

средине, Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 

за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 

програма и Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 

земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања. 
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Програм систематског праћења квалитета земљишта у смислу локалне мреже 

локалитета за праћење квалитета земљишта успоставља се на нивоу јединице 

локалне самоуправе. Листа параметара обухвата податке и информације који се 

прикупљају на местима узорковања земљишта, а приликом избора параметара узимају 

се у обзир они параметри који могу достићи вредности које могу изазвати значајан 

ризик по здравље људи и животну средину. 
 

Временска динамика узорковања земљишта, анализа узорака, обрада и приказ 

података зависи од постојаности анализираних параметара, њихових облика и 

концентрација у животној средини. 
 

Подаци добијени реализацијом програма системског праћења квалитета земљишта, у 

складу са Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 

за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 

програма ("Службени гласник РС", бр. 88/10), достављају се Агенцији за заштиту 

животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину. 
 

Индикатори за оцену ризика од деградације земљишта су: 

- степен угрожености земљишта од ерозије; 

- степен угрожености земљишта од губитка органске материје; 

- степен угрожености земљишта са ризиком од збијања земљишта; 

- степен угрожености земљишта од заслањивања и/или алкализације; 

- степен угрожености земљишта од клизишта; 

- степен угрожености земљишта од ацидификације; 

- степен угрожености земљишта од хемијског загађења. 
 

Индикатори се оцењују на основу општих елемената за оцену ризика од деградације 

земљишта који су дефинисани Уредбом. Степен урожености земљишта од хемијског 

загађења одређује се на основу вредности загађујућих материја датих у посебном 

пропису којим се регулишу граничне вредности опасних и штетних материја у 

подземним водама, као и у посебним прилозима Уредбе, који се односе на 

ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које 

могу указати на значајну контаминацију подземних вода и земљишта. 
 

Ради израде ремедијационих програма на основу утврђеног присуства загађујућих 

материја у земљишту одређују се контаминиране локације, које обухватају површине 

на којима су испољени процеси деградације и деструкције, и то: 

- одлагалишта отпада; 

- локације привредних субјеката – оператера, односно локације чије загађење 

проузрокују активне или неактивне инсталације или оператери у чијем су окружењу 

депоноване опасне материје; 

- локације удеса, односно локације загађене услед ванредних догађаја, укључујући и 

кварове; 

- индустријски девастиране локације (броwнфиелд локације) на којима су се 

обављале делатности које су могле да контаминирају земљиште. 
 

Праћење параметара квалитета земљишта на подручју општине Сремски Карловци је 

неопходно вршити у континуитету дуги низ година, на одређеним местима за које је 

утврђена евидентна угроженост параметара стања животне средине (у приобаљу 

Дунава, с обзиром на индиректно загађење од површинских и подземних вода, у 

коридору државног пута I реда, као и на појединим локалитетима евидентно ургоженим 

применом неадекватних агротехничких мера итд).  

 

Локације на којима је депонован незагађен материјал од ископавања (земља) не 

припадају контаминираним локацијама. Инвентар контаминираних локација предствља 

саставни део информационог система заштите животне средине који води Агенција за 

заштиту животне средине. 
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У случају прекорачења граничних и ремедијационих вредности концентрација опасних 

и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију 

земљишта, као и у случају прекорачења граничног нивоа концентарција загађујућих 

материја у подземним водама, врше се додатна истраживања на контаминираним 

локацијама ради утврђивања степена загађености и израде ремедијационих програма. 
 

Ремедијациони програми и пројеки ремедијације реализују се уколико просечна 

концентрација било које опасне или штетне материје прелази ремедијациону вредност 

дефинисану Уредбом у више од 100 м3 запремине водоносног слоја или у више од 25 м3 

запремине земљишта на контаминираним локацијама.  
 

 

2.4. МОНИТОРИНГ БУКЕ 
 

Заштита од буке, која као феномен звучне осцилације, поред физичких карактеристика 

има и психофизиолошка штетна дејства и утицаје, а настаје природном или људском 

активношћу (бука коју стварају превозна средства, индустријске и друге радне 

активности) изнад утврђене граничне вредности, обухвата мере које се предузимају у 

циљу: 

- спречавања или смањивања штетних утицаја буке на здравље људи у радној и 

животној средини; 

- утврђивање нивоа изложености буци; 

- прикупљање података о нивоу буке у животној средини и обезбеђивања њихове 

доступности јавности; 

- постизање и очување задовољавајућег нивоа буке у животној и радној средини. 
 

Ниво буке у животној средини контролише се системским мерењем буке које 

обезбеђује јединица локалне самоуправе. Уредбом о индикаторима буке, граничним 

вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 

ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 75/10) прописани су 

индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи. У наредним 

табелама приказане су граничне вредности буке, које се односе на основне индикаторе 

буке и на меродавни ниво буке на отвореном простору и у затвореним просторијама, 

прописане Уредбом. 
 

Табела 6.  Граничне вредности индикатора буке (односе се на основне индикаторе    
буке и на меродавни ниво буке) на отвореном простору 

 

ЗОНА НАМЕНА ПРОСТОРА 

НИВО БУКЕ У dB (А) 

ЗА ДАН И 
ВЕЧЕ 

ЗА НОЋ 

1. 
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-
историјски локалитети, велики паркови 

50 40 

2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

3. Чисто стамбена подручја 55 45 

4. 
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја 
игралишта 

60 50 

5. 
Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са 
становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница 

65 55 

6. 
Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без 
стамбених зграда 

На граници ове зоне 
бука не сме прела-
зити граничну вред-
ност у зони са којом 
се граничи 
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Табела 7.  Граничне вредности индикатора буке (односе се на меродавни ниво буке)  
у затвореним просторијама 

 

  НАМЕНА ПРОСТОРИЈА 

НИВО БУКЕ У dB (А) 

ЗА ДАН И 
ВЕЧЕ 

ЗА 
НОЋ 

1. 
Боравишне просторије (спаваћа и дневна соба) у стамбеној згради при 
затвореним прозорима. 

35 30 

2. 
2.1 

У јавним и другим објектима, при затвореним прозорима: 
Здравствене установе и приватна пракса, и у њима: 

  

  а) болесничке собе 35 30 

  б) ординације 40 40 

  в) операциони блок без медицинских уређаја и опреме 35 35 

2.2 
Просторије у објектима за одмор деце и ученика, и спаваће собе домова за 
боравак старих лица и пензионера  

35 30 

2.3 
Просторије за васпитно-образовни рад (учионице, слушаонице, кабинети и 
сл.), биоскопске дворане и читаонице у библиотекама 

40 40 

2.4 позоришне и концертне дворане 30 30 

2.5 хотелске собе 35 30 

 

Законом о заштити од буке у животној средини дефинисано је да Аутономна 

покрајина утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у 

плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у 

поступку стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну средину, 

односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности. 

Аутономна покрајина у складу са Законом обезбеђује финансирање мониторинга буке у 

животној средини на својој територији и врши надзор и контролу примене мера 

заштите од буке у животној средини. 
 

Мере и услове заштите од буке Општина утврђује у складу са овим Законом. Обавезе 

Општине односе се на акустичко зонирање на својој територији, одређивање мера 

забране и ограничења у складу са Законом, доношење локалног акционог плана 

заштите од буке у животној средини, обезбеђење и финансирање мониторинга буке у 

животној средини на својој територији и вршење надзора и контроле примене мера 

заштите од буке у животној средини. 

 

Утврђивање акустичних зона и вршење методологије мерења буке на територији 

Општине врши се у складу са Правилником о методологији за одређивање акустичких 

зона, Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 

буке и Правилником о методологији за израду акционих планова. 

 

Предлог је да се за праћење нивоа буке одреде мерна места на најфреквентнијим 

локацијама:  у зони државног пута, у центру насеља и др.. 

 

Такође, у обзир треба узети извештаје појединачних мерења нивоа буке, у складу са 

прописаним мерењима, која су предвиђена студијом о процени утицаја на животну 

средину за поједине објекте или по решењу инспектора за заштиту животне средине. 

 

 

2.5. ЗАКОНСКИ ОКВИР 
 

Програм праћења стања животне средине обуваћен је следећим правним актима: 

- Законом о заштити животне средине ("Сужбени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 

36/09-др. закон, 72/09-др.закон у 43/11-УС);  

- Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 13/10); 

- Законом о шумама (''Службени гласник РС'' бр. 30/10 и 93/12); 
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- Законом о шумама (''Службени гласник РС'' бр. 46/91, 83/92, 53/93-др.закон, 

54/93, 60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др. закон, 

престао да важи осим одредби чл. 9. до 20.); 

- Законом о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 

10/13-др. закон); 

- Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08-

др. закон и 41/09); 

- Законом о потврђивању Оквирне конвенције Ујединњених нација о промени климе 

("Службени лист СРЈ-Међународни уговори", бр. 2/97); 

- Законом о потврђивању Кјото протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација 

о промени климе ("Службени гласник РС-Међународни уговори", бр. 88/07); 

- Законом о рaтификацији Конвенције о прекограничном загађивању ваздуха на 

великим удаљеностима ("Службени лист СФРЈ-Међународни уговори", бр. 11/86); 

- Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 

88/10); 

- Законом о потврђивању Базелске Конвенције и прекограничном кретању опасних 

отпада и њиховом одлагању ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори",  

бр. 2/99); 

- Законом о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-

испр.); 

- Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12);  

- Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 53/93-др.закон, 

67/93-др.закон, 48/94-др.закон,54/96, 101/05-др.закон, престао да важи осим 

одредаба чл. 81 до 96.); 

- Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11); 

- Законом о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", бр. 36/09); 

- Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10); 

- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени 

гласник РС", бр. 11/10 и 75/10); 

- Уредбом о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне 

средине и приоритета за санацију и ремедијацију ("Службени гласник РС", бр. 

22/10); 

- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 

("Службени гласник РС", бр. 71/10 и 6/11-испр); 

- Уредбом о методологији за прикупљање података за Национални инвентар емисије 

гасова са ефектом стаклене баште ("Службени гласник РС", бр. 81/10); 

- Уредбом о класификацији вода ("Службени гласник СРС", бр. 5/68); 

- Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 

("Службени гласник РС", бр. 35/11); 

- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

("Службени гласник РС", бр. 75/10); 

- Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за 

оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 

програма ("Службени гласник РС", бр. 88/10); 

- Уредбом о утврђивању плана смањења амбалажног отпада за период 2010-2014. 

године ("Службени гласник РС", бр. 88/09); 

- Правилником о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ",  

бр. 42/98 и 44/99); 

- Правилником о заштити строго заштићених и заштићених дивљих биљака, 

животиња и гљива ("Службени гласник РС", бр. 5/10 и 47/11); 

- Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 

евидентирања података ("Службени гласник РС", бр. 30/97 и 35/97-исправка); 

- Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду, са 

упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 95/10); 

- Правилником о опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", бр. 31/82); 
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- Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 

("Сужбени гласник СРС", бр. 47/83 и 13/84-исправка); 

- Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени 

гласник РС", бр. 56/10); 

- Правилником о врстама амбалаже са дугим веком трајања ("Службени гласник РС", 

бр. 70/09); 

- Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 

води за наводњавање и методама њиховог испитивања ("Службени гласник РС", бр. 

23/94); 

- Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

("Службени гласник РС", бр. 72/10); 

- Правилником о методологији за одређивање акустичких зона ("Службени гласник 

РС", бр. 72/10); 

- Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора 

загађивања као и методологија за врсте, начине и рокове прикупљања података 

("Службени гласник РС", бр. 91/10); 

- Правилником о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину 

њиховог приказивања јавности ("Службени гласник РС", бр. 80/10); 

- Правилником о методологији за израду акционих планова ("Службени гласник РС", 

бр. 72/10); 

- Правилником о садржају планова квалитета ваздуха ("Службени гласник РС",  

бр. 21/10) 

- Директива 2001/80/ЕС о ограничењу емисија одређених загађујућих материја у 

ваздуху из великих ложишта; (Direktive of the European Parlament and of the Council 

of 23 oktober on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large 

combustion plants); 

- Директива 2001/81/ЕС о националним квотама емисија за одређене загађујуће 

материје у атмосфери; (Direktive of the European Parlament and of the Council of 23 

oktober on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants); 

- Директива која се односи на пречићавање комуналних отпадних вода (Urban Waste 

Water Treatmant Direktive 91/271 EEC); 

- oktober on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants); 

- Директива која се односи на заштиту од загађивања узрокованог нитратима из 

пољопривредних извора (Nitrate Direktive 91/676 EEC); 

- Директива о интегралном спречавању и контроли загађивања 96/61/ЕЕС, 

2008/1/ЕЕС; 

- ЕУ Директива о птицама (92/43/ЕЕС Direktive 2009/147/ES on birds); 

- ЕУ Директива о стаништима (Council Direktive 92/43/EEC on habitats); 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 001 - Exceedance of acidifying 

substances; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 002 - Emissions of ozone 

precursors; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 004 - Exceedance of air quality limit 

values in urban areas; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА ARE 005; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 007 - Threatened and protected 

species; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 008 - Designated areas; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 009 - Species diversity; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 010; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 011; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА Indicator CSI 014 - Land take; 

- Европска Агенција за заштиту животне средине (ЕЕА) - Indicator CSI 015 - Pregress 

in management of contaminated sites; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 016 - Municipau waste generation; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 020 - Nutrients in freshwater; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 022 - Bathing water quality; 

- Европска Агенција за животну средину - ЕЕА CSI 024 - Urban waste water treatment; 
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- UNECE - Indicator E21 - Land uptake; 

- Конвенција о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење реке Дунав (''Службени 

лист СЦГ-Међународни уговори'', бр. 4/03); 

- Конвенција о биолошкој разноврсности (''Службени лист СРЈ-Међународни 

уговори'', бр. 11/01); 

- Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта 

(Бернска конвенција) - (''Службени гласник РС-Међународни уговори'', бр. 102/07); 

- Environmental Indikators and Indikator - based assessment Reports; 

- Ekonomic Commission for Europe, UN, 2007 - UNECE C16 - Polluted (non-treated) 

wastewaters; 

- Међународна асоцијација за очување природе IUCN 2004; 

- Министарска конференција о шумама; 

- Национални програм заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 12/10); 

- Техничко Упутство за прикупљање података за ерозију земљишта и података о 

органском угљенику у земљишту за Европу кроз EIONET мрежу (Technical guidelines 

for the collection of soil erosion and soil organic carbon data for Europe through 

EIONET, 2010 European Commision Directorate General JRC); 

- Европска комисија - European Commision - Directorate General JRC - Indicator - Soil 

organic carbon data; 

- Европски регистар испуштања и преноса загађујућих материја (Е-PRTR) 

166/2006/EEC; 

- Waste Framework Directive (2006/12/EC). 

 

 

 

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  
 

Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне 

средине, иста произилазе из Закона о заштити животне средине. 

 

Обезбеђење мониторинга 

 

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје 

надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања 

животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним законима. 

Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине. 

Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона. Аутономна покрајина, 

односно јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој 

територији, који мора бити у складу са програмима вишег реда. 

 

Садржина и начин вршења мониторинга 

 

Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем 

негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности 

које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета 

животне средине.  

 

Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мрежу 

мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, 

методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове 

и начин достављања података, на основу посебних закона. 

 

Овлашћена организација 

 

Мониторинг може да обавља и овлашћена организација ако испуњава услове у погледу 

кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС стандарда 

у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом. 
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Мониторинг загађивача 

 

Оператер постројења, односно комплекса који представља извор емисија и загађивања 

животне средине дужан је да, у складу са законом, преко надлежног органа, 

овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове прописане законом, 

обавља мониторинг, односно да: 

1)  прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на 

животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка 

или смањења нивоа загађења; 

2)  обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од 

посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне 

самоуправе. 
 

Загађивач је дужан да изради план обављања мониторинга, да води редовну 

евиденцију о мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом. 
 

Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга, 

методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања 

података, на основу посебних закона.  
 

Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као 

и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину. 

 

Достављање података 
 

Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке 

добијене мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан 

начин. 

 

 

 

4.  ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ 

УТИЦАЈА 
 

Неочекивани негативни утицаји на простору у обухвату Просторног плана могу се 

јавити у виду следећих појава:  

- могућих негативних утицаја у случају неусвајања Просторног плана;  

- могућих негативних утицаја у случају усвајања Просторног плана и непоштовања 

одредби истог;  

- могућих негативних утицаја при имплементацији Просторног плана у фази 

реализације планираних намена, објеката и садржаја, а при одступању од одредби 

Просторног плана;  

- могућих негативних утицаја реализованих намена и објеката (у редовном раду 

реализованих пројеката - објеката).  
 

Неочекивани негативни утицаји у случају неусвајања Просторног плана представљају 

потенцијалну опасност од непланског и неконтролисаног коришћења простора. Највећа 

опасност од појаве негативних, дугорочних, сложених, иреверзибилних утицаја и 

негативних ефеката, представља статус, стање и капацитет животне средине и здравља 

становништва.  
 

У случају неусвајања Просторног плана умањују се шансе и могућности за:  

- привредни и економски развој општине Сремски Карловци,  

- процес ревитализације локалне економије,  

- активно учешће грађана у економском и друштвеном животу Општине,  

- подизање капацитета управних органа, јавних намена, служби и предузећа,  

- актуелне привредне и друштвене потребе и за извршење припрема одговарајућих 

урбанистичких решења,  
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- прилагођавање система планирања новим друштвеним захтевима и вредностима,  

- санацију изграђеног, пре свега у форми урбанистички регулисаног простора,  

- инфраструктурно и комунално опремање,  

- унапређивање услова за живот и рад људи кроз побољшање стања животне 

средине.  
 

У наведеном случају могуће је очекивати негативне утицаје са дугорочним (трајним), 

иреверзибилним, кумулативним и синергетским негативним ефектима на просторни, 

урбани и привредни развој и стање животне средине општине Сремски Карловци. У 

циљу контролисаног коришћења простора, потребно је донети и спроводити предметни 

Просторни план.  
 

Неочекивани негативни утицаји у случају усвајања Просторног плана и непоштовања 

одредби истог, разлог су за санкционисање у складу са законском регулативом која 

регулише област просторног и урбанистичког планирања и животне средине.  

 

У случају неочекиваних негативних утицаја у поступку имплементације Просторног 

плана и у фази реализације планираних намена, односно извођење радова без услова 

и сагласности надлежних органа и институција, потребно је, у складу са важећом 

законском регулативом, спровести надзор и контролу и применити мере отклањања и 

минимизирања потенцијално настале штете, извршити санацију простора и применити 

мере ревитализације (ремедијације) и заштите животне средине.  

 

Неочекивани негативни утицаји реализованих намена и објеката (у редовном раду 

реализованих пројеката – објеката, постројења, радова) се морају спречити 

урбанистичким и техничким мерама заштите, мерама спречавања и отклањања 

насталих узрока, санације последица и успостављање мониторинга животне средине. 

За Просторни план општине Сремски Карловци, од фазе припреме до коначног 

усвајања, укључен је процес процене утицаја стратешког карактера, у коначном циљу 

безбедне реализације планираних намена простора. У наведеном процесу утврђено је 

да постоји вероватноћа појаве неочекиваних негативних утицаја са негативним 

ефектима и последицама по животну средину, те је прописан и начин поступања у 

случају таквих појава.  

 

Постројења у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити 

присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (севесо 

постројење), регулисана су Законом о заштити животне средине и другим подзаконским 

актима, као техничка јединица унутар комплекса, где се опасне материје производе, 

користе, складиште или се њима рукује.  

 

Правилником о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за 

одређивање врсте документа које израђује оператер севесо постројења, односно 

комплекса, на основу чега се одређује обавеза израде Политике превенције удеса, 

Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса, прописује се листа опасних 

материја и њихове количине и критеријуми за одређивање врсте документа које 

израђује оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају 

активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних 

материја. Локална самоуправа је у обавези да, на основу Планова заштите од удеса 

оператера који се налазе на територији те локалне самоуправе, изради План заштите 

од удеса локалне самоуправе (екстерни План заштите од удеса), чији је садржај и 

методологија израде уређена Законом о ванредним ситуацијама.  

 

Према Закону о заштити животне средине, министарство надлежно за послове животне 

средине, на основу Извештаја о безбедности, утврђује оператере и севесо постројења, 

односно комплексе чије активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним 

ефектима и о томе обавештава у што краћем року, а најкасније када обавештава 

домаћу јавност, надлежни орган земље која може бити погођена последицама тог 

удеса. Министарство води евиденцију о оператерима и севесо постројењима, односно 

комплексима. 
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Министарство обавештава надлежни орган друге земље о свим битним чињеницама из 

Извештаја о безбедности о севесо постројењу, односно комплексу чије активности могу 

довести до настанка хемијског удеса са прекограничним последицама, као и о свим 

битним чињеницама из Плана заштите од удеса тог постројења, односно комплекса. 
 

Министар прописује поступак обавештавања, односно размене података о севесо 

постројењу, односно комплексу чије активности могу довести до настанка хемијског 

удеса са прекограничним ефектима. 
 

Ако надлежни орган друге земље сматра да обавештење не садржи сва севесо 

постројења, односно комплексе чије активности могу изазвати хемијски удес са 

последицама у његовој земљи тражиће од Министарства додатне податке.  
 

Ако се не постигне сагласност са надлежним органом заинтересоване земље ово 

питање решиће се у складу са међународним уговором који обавезује Републику 

Србију.  
 

Обавештење у случају хемијског удеса или непосредне опасности од хемијског удеса 

који може проузроковати прекограничне ефекте, као и евентуална узајамна помоћ 

уређени су прописима о заштити и спашавању. 
 

На простору обухвата Просторног плана за постројења и активности која могу имати 

негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте 

активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу 

загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане 

дозволе, која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли 

загађивања животне средине. 
 

Сва постројења и активности која се не налазе на Прелиминарном списку постојећих 

постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе на територији Републике, 

сачињеним од стране Министарства животне средине, рударства и просторног 

планирања Републике Србије, а која у складу са Уредбом о врстама активности и 

постројења за које се издаје интегрисана дозвола подлежу обавези прибављања 

интегрисане дозволе, дужни су да се обрате надлежном органу. 
 
 
 

VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 

1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
 

Основни методолошки приступ и садржај Извештаја о стратешкој процени одређен је 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. Стратешка процена је 

израђена на основу просторно планске документације, расположивих статистичких 

података, као и података добијених за потребе израде Просторног плана и стратешке 

процене, те валоризације терена. 
 

У Елаборату су анализирана сва просторно-планска решења и мере заштите, извршена 

је синтезна процена њихових утицаја и интеракција са утицајима из окружења на 

природне ресурсе и живи свет, као и на животну средину, и на основу утврђених 

валидних параметара дат је предлог адекватних превентивних и санационих мера 

заштите животне средине у контексту реализације концепта одрживог развоја овог 

подручја. 
 

Примењени метод рада заснива се на континуираном поступку усаглашавања процеса 

планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спречавање и 

ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама израде и 

спровођења планског документа.  
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Методологија се базира на поштовању Закона о заштити животне средине, а пре свега 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, који утврђује услове, начин 

и поступак процењивања утицаја појединих садржаја Просторног плана на животну 

средину. 

 

Фазе израде стратешке процене утицаја на животну средину су:  

 одлучивање о изради стратешке процене утицаја на животну средину, односно 

израда одлуке о изради Извештаја о стратешкој процени као саставног дела одлуке 

о изради планског документа;  

 одређивање садржаја Извештаја о стратешкој процени, односно стварање 

одговарајућег основа за стратешку процену утицаја просторно-планских решења на 

животну средину (тзв. "scoping report"); 

 израда Извештаја о стратешкој процени – саставни део планског документа. 
 

Општи методолошки поступак који се користи приликом израде стратешке процене и 

припреме Извештаја о стратешкој процени састоји се из неколико општих фаза, и то:  
 

 Дефинисања садржаја стратешке процене - 
"screening" фаза 

 

                                 

 Дефинисања обима стратешке процене - 
"scoping" фаза 

 

                                 

 Дефинисање кључних (битних) промена  

                                 

 Процена у ужем смислу  

                                 

 Предвиђање (сагледавање) последица  

                                 

 Одређивање мера  

                                 

 Контрола и ревизија  

                                 

 Имплементација  
 

Методолошки основ, за израду Стратешке процене, у ужем смислу представљају методе 

научног истраживања (анализа и синтеза, компаративни метод, индукција и дедукција, 

статистички метод, картографски метод и др), односно примењене методе праћења 

стања објеката, односно појава и процеса у простору, од извора загађења, притисака, 

стања и одговора (планског решења). Истовремено са применом метода научног 

истраживања коришћена су страна и домаћа искуства и упутства за примену 

"Стратешке директиве", пре свега искуства из Европске Уније. Посебно су значајне 

методе из "Практичног упутства за примену ЕУ Директиве 2001/42/ЕЦ на урбанистичке 

и просторне планове". 
 

Анализирајући поступак израде Извештаја о стратешкој процени, може се закључити да 

се он састоји, условно говорећи, из четири фазе:  

 полазне основе, анализа и оцена стања (намене простора у обухвату Просторног 

плана и елемената животне средине),  

 процена могућих утицаја на животну средину,  

 мере заштите животне средине и  

 програм праћења стања животне средине.  
 

Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза потребно је нагласити да свака 

фаза има своје специфичности и никако се не сме запоставити у поступку интегралног 

планирања заштите и очувања квалитетне животне средине.  

 

Ограничења у спровођењу предложеног метода, посебно у фази приказа постојећег 

стања је недостатак квантификованих података за поједине параметре животне 

средине у обухвату Просторног плана. 
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2.  ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

У току израде Стратешке процене, поред недостатака одговарајућих смерница и 

упутстава, обрађивач се сусрео и са проблемом веома скромног информационог 

система о животној средини, као и са непостојањем Програма праћења стања 

параметара животне средине на основу система показатеља-индикатора за оцену и 

праћење стања животне средине. Информациона основа која је коришћена за 

Стратешку процену највећим делом је преузета из достављене документације за 

потребе израде Просторног плана. 

 

Основну тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја остратешкој 

процени представљао је недостатак званичне, детаљно прописане јединствене 

методологије, на нивоу правилника. Такође, проблем је био и у раздвајању питања 

која су у домену (детаљне) процене утицаја на животну средину од стратешке процене 

утицаја. Европске препоруке су да стратешка процена, не треба да улази у претерану 

квантификацију, да је њена суштина у вредновању и поређењу алтернатива/опција са 

аспекта могућих значајних утицаја на животну средину, да је нагласак, када се ради о 

карактеру утицаја, на кумулативним и синергијским ефектима, да се спроводи једино 

за програме и планове јавног карактера итд. 

 

 

 

VII  ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА  
 

Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од великог низа 

фактора, а првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења 

на здравље људи, социјални и економски развој и животну средину. С тим у вези, 

неопходна ја партиципација свих заинтересованих друштвених група и то инвеститора 

(бизнис сектора), локалне и републичке управе, становника и невладиног сектора. 

Међутим, за ефикасније остваривање апсолутне партиципације на свим нивоима 

неопходно је остваривање сталне сарадње између свих актера у процесу. 

 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће 

заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од  

30 дана. Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој 

процени, орган надлежан за припрему Просторног плана обезбеђује учешће јавности у 

разматрању Извештаја о стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Просторног 

плана обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину Извештаја и 

достављање мишљења, као и о времену и месту одржавања јавне расправе у складу са 

законом којим се уређује поступак доношења Просторног плана. 
 

Орган надлежан за припрему Просторног плана израђује извештај о учешћу 

заинтересованих органа, организација и јавности који садржи сва мишљења о 

Извештају о стратешкој процени, као и мишљења датих у току јавног увида и јавне 

расправе о Просторном плану. Извештај о стратешкој процени доставља се заједно са 

извештајем о стручним мишљењима и јавној расправи општинском органу надлежном 

за заштиту животне средине на оцењивање. На основу ове оцене орган надлежан за 

заштиту животне средине даје своју сагласност на Извештај о стратешкој процени у 

року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање. 
 

После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална 

верзија Просторног плана, орган надлежан за припрему Просторног плана доставља 

Извештај о стратешкој процени заједно са Просторним планом надлежном органу на 

одлучивање. 
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Приказ разлога за избор одговарајућих планских решења током разматрања 

варијантних решења и начина на који су планска решења усклађена са 

заштитом животне средине 
 

Просторним планом општине Сремски Карловци нису разрађивана и предложена 

варијантна решења. Просторним планом је дато решење адекватно планираној намени 

простора. Утврђени су основни критеријуми просторног уређења и правила изградње, 

дефинисани су основни коридори инфраструктурних система и утврђени су 

критеријуми коришћења природних ресурса и мере заштите животне средине.  

 

 

 

VIII ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ 

 ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

На основу анализе могућих утицаја и вредновања могућих промена и ефеката у 

простору и животној средини, може се закључити да се имплементацијом планских 

решења изазива трајна промена у простору са дугорочно позитивним ефектима на 

побољшање стања у простору, стандарда и квалитета животне средине, живота 

локалног становништва и осталих корисника простора и услуга. Планиране промене 

статуса земљишта као тешко обновљивог природног ресурса, које узрокује 

имплементација Просторног плана, представља трајно негативне последице и ефекте у 

смислу пренамене продуктивног земљишта и губитка његове примарне функције.  
 

Вредновањем односа позитивних и негативних утицаја и ефеката, може се закључити 

да имплементација просторно-планских решења и мера заштите прописаних планским 

документом обезбеђује трајне позитивне ефекте у смислу контролисаног управљања 

простором и животном средином.  
 

Планирани мониторинг животне средине омогућиће контролу утицаја спровођења 

просторно-планских решења на животну средину. Примена и спровођење планираних 

мера заштите при имплементацији Просторног плана, при изради, усвајању и 

имплементацији планова нижег реда, контрола и надзор над применом мера и 

мониторинг животне средине, представљају обавезне еколошке мере и смернице у 

циљу спречавања појава негативних утицаја и ефеката на животну средину у обухвату 

овог Просторног плана.  
 

Негативни утицаји ових комплекса огледају се и у изложености, како људи у радној 

средини, тако и природних ресурса, потенцијалним акцидентним ситуацијама, могућих 

приликом транспорта или руковања запаљивим и опасним материјама у оквиру радних 

комплекса, услед људског фактора, као и застарелог приступа управљања осетљивим 

сегментима појединих система.  
 

Као неминовност при решавању уочених проблема, произашлих из сумарне анализе 

стања свеукупних услова планског подручја и животне средине, намеће се обавеза 

стриктне примене обавеза и смерница за комунално опремање и уређење планског 

подручја утврђених Просторним планом општине Сремски Карловци, успостављања 

локалног регистра извора загађивања, савременог система управљања свим врстама 

отпадних материја које се генеришу на територији Општине, као и увођење савремених 

технологија за спречавање даље деградације животне средине и минимизације 

постојећих антропогених утицаја.  

 

Мере заштите дате овим Извештајем обавезан су елеменат квалитетног управљања 

животном средином и представљају минимум обавеза за све субјекте чије ће 

активности имати утицаја на локалном али и ширем нивоу у односу на подручје 

општине Сремски Карловци, усмеравајући на савремене начине планирања и уређења 

простора, коришћења и заштите природних ресурса и вредности, као и обезбеђења 

оптималних услова за живот и рад људи заснованих на начелу одрживог развоја. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Оцена Извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржаних у 

Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

На основу оцене Извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине даје 

сагласност на Извештај о стратешкој процени, у складу са Законом о стратешкој 

процени утицаја на животну средину. 

 

Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе плана, сходно 

члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
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8. Извештај након јавног увида у Нацрт плана 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Одлука о доношењу ППО Сремски Карловци  

('''Службени лист општине Сремски Карловци'', бр. 15/2014) 
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