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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ПОТЕСА РОВИНЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ  

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 
 

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 

 

 

 

УВОД 
 

  

Изради Материјала за рани јавни увид Плана детаљне регулације потеса Ровине са 

окружењем у Сремским Карловцима (у даљем тексту: Материјал за рани јавни увид) 

приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације потеса Ровине са 

окружењем у Сремским Карловцима (''Службени лист општине Сремски Карловци'', брoj  

7/17).  

 

Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације потеса Ровине са окружењем 

у Сремским Карловцима је Решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 

Плана детаљне регулације потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима на 

животну средину, које је донело Одељење за просторно планирање, урбанизам и 

грађевинарство Општинске управе општине Сремски Карловци, под редним бројем    

35-3/2017-V од дана 13.03.2017. године, на основу кога ће се сачинити Извештај о 

стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације потеса Ровине са окружењем у 

Сремским Карловцима на животну средину. 

 

Носилац израде Плана детаљне регулације потеса Ровине са окружењем у Сремским 

Карловцима (у даљем тексту: План) је Општинска управа општине Сремски Карловци, 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, а обрађивач Плана је  

ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'', Нови Сад, Железничка 6/III. 

 

Оквирна граница обухвата Плана је дефинисана Одлуком о изради Плана, а коначна 

граница обухвата Плана биће дефинисана у Нацрту Плана. 

 

Услови и смернице за израду Плана дати су планом вишег реда - Планом генералне 

регулације Сремских Карловаца (''Службени лист општине Сремски Карловци'', брoj 

4/16). 

 

С обзиром на то да је Планом генералне регулације Сремских Карловаца утврђено 

постојање клизишта на потесу Ровине неопходна је санација овог дела терена у циљу 

заштите од ширења клизишта и израда Елабората о инжењерскогеолошким-

геотехничким условима изградње објеката како би се утврдио начин коришћења 

земљишта, односно прописала правила уређења и грађења у фази Нацрта Плана. 

  

На основу чл. 16а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 

145/14), након доношења Одлуке о изради Плана приступило се изради Материјала за 

рани јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, 

планираном претежном наменом површина и очекиваним ефектима планирања. 

 

Материјал за рани јавни увид садржи текстуални и графички део. 
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Простор обухваћен оквирном границом обухвата Плана налази се у КО Сремски 

Карловци. 
 

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана се налази на тромеђи државног 

пута IIa реда бр. 100, кат. парцела бр. 2100/2 и кат. парцела бр. 2179 и 2180/1. 
 

Од тромеђе граница у правцу севера пресеца државни пут, мења правац ка југоистоку 

и дужином од око 675 m прати северну међу државног пута, пресеца државни пут и 

долази до тромеђе државног пута IIa реда бр. 100, кат. парцела бр. 2100/2 и кат. 

парцела бр. 6 и 2110/4. 
 

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока и прати северну међу улице 

Петроварадинске, кат. парцела бр. 2110/1 до тромеђе улице и кат. парцела бр. 17 и 

21/1. 
 

Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу кат. парцеле бр. 17, скреће ка 

југоистоку и прати јужну међу улице Новосадске, кат. парцела бр. 18, пресеца је и 

пратећи западну међу кат. парцеле бр. 139/3 долази до тромеђе кат. парцела  

бр. 139/3, 139/4 и 139/1. 
 

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати јужну међу кат. парцеле бр. 139/1 и 

јужну међу улице Његошеве, кат. парцела бр. 137/16 и западном међом кат. парцела 

бр. 119/5 и 151/4 долази до тромеђе кат. парцела бр. 119/1, 151/4 и 151/1. 
 

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, прати северну међу кат. парцеле 

бр. 151/1 до тромеђе кат. парцела бр. 151/1, 175 и 151/4, мења правац ка југу и 

пратећи источну међу кат. парцела бр. 151/1, 173 и 154 долази до четворомеђе улице 

Петроварадинске, кат. парцела бр. 2110/1 и кат. парцела бр. 153, 154 и 155. 
 

Од четворомеђе граница у правцу југа прати источну међу улице Петроварадинске, 

пресеца је у правцу севера и западном међом кат. парцеле бр. 2110/3 долази до 

тромеђе кат. парцела бр. 675, 2110/3 и 670/1. 
 

Од тромеђе граница у правцу запада прати источну међу кат. парцеле бр. 670/2, 

пресеца улицу Дока, кат. парцела бр. 668/33 и даље у правцу запада прати јужну међу 

кат. парцела бр. 692, 696, 697/5, 697/6, 697/7, 705/3, 705/1 и 2276, скреће ка 

северозападу и пратећи границу грађевинског подручја насеља Сремски Карловци 

долази до почетне тачке описа оквирне границе обухвата Плана.  
 

Укупна површина обухваћена оквирном границом обухвата Плана износи око 51,73 ha. 

 
 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА  
 

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 
(''Службени лист општине Сремски Карловци'', брoj 4/16) 
 

II ПЛАНСКИ ДЕО 

… 

5. ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

… 
 

Просторна целина 6 – Ровине са окружењем  

Просторна целина обухвата површину 56,00 ha.  

Намене у оквиру ове целине су следеће: становање (новије, различити облици 

становања и типологија објеката); јавне службе (физичка култура); зелене површине; 

туризам, угоститељство, које укључују становање; саобраћајне површине; комплекс 

специјалне намене и заштитно зеленило. 

… 
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6. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА СА НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА И БИЛАНСИМА 

… 
 

Проширење грађевинског подручја је планирано првенствено на његовим ободним 

деловима и локалитетима Черат, Дока, Ешиковац и Ћушилово, на простору приобаља 

Дунава уз насип према катастарској општини Петроварадин, на простору Ровина према 

новој траси обилазнице.  

… 

 

8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 

 

8.1. Саобраћај 

… 

Овим планом утврђена саобраћајна мрежа задовољиће све саобраћајне потребе 

корисника предметног простора. Такође се омогућава реконструкција постојеће 

саобраћајне мреже, као и доградња исте, а према предвиђеном распореду у профилу 

улица. 

… 

 

8.1.1.  Друмски саобраћај 

… 

Најзначајније планиране интервенције на друмској саобраћајној мрежи су приказане у 

графичком приказу број 4, а чине их: 

 изградња планиране обилазнице око Сремских Карловаца; 

 изградња планиране улице која повезује државни пут IIА-100;  

 изградња режијских саобраћајница дуж постојећег државног пута IIА-100; 

 изградња бициклистичких стаза; 

 изградња пешачких стаза у улицама у којима нису реализоване. 

… 

 

У зонама породичног становања планирано је паркирање у оквиру индивидуалних 

парцела за потребе корисника парцеле, док се у зонама осталих насељских садржаја 

планирају улични и паркинзи у оквиру појединачних комплекса, а у складу са 

просторним могућностима и потребама и нормативима за паркирање, представљеним у 

табели број 6. 

 

Могућа је изградња уличних паркинга иако паркинзи нису уцртани у графичком 

приказу број 4 или у карактеристичном попречном профилу. Услов за реализацију је да 

су испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе, прибављена 

сагласност управљача пута у делу где се жели изградити паркинг и максимално 

задржавање и заштита постојећег квалитетног дрвећа. 

… 

 

8.2. Водна инфраструктура 

 

8.2.1. Снабдевање водом 

 

Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже у 

оквиру водоводног система Града Новог Сада. 

… 

 

8.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода 

 

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће и планиране 

канализационе мреже сепаратног типа. 

… 

 

 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕСА РОВИНЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 
- Материјал за рани јавни увид - 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

4 

8.3. Енергетска инфраструктура 

 

8.3.1. Снабдевање електричном енергијом 

 

Снабдевање електричном енергијом овог подручја ће бити из јединственог 

електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће планирана 

трансформаторска станица(ТС) 110/20 kV „Сремски Карловци“, а док се она не изгради 

насеље ће се снабдевати са постојеће ТС 35/10 kV. Oви електроенергетски објекти ће 

преко 20(10) kV мреже напајати трансформаторске станице 20(10)/0.4 kV од којих ће 

полазити нисконапонска 0.4 kV мрежа до потрошача, чиме ће бити омогућено 

квалитетно снабдевање електричном енергијом свих садржаја на подручју. 

… 

Такође се планира изградња далековода од планиране ТС 110/20 kV „Петроварадин“ ка 

ТС „Мишелук“ који ће прелазити североисточним делом подручја. У зони заштитних 

коридора далековода није дозвољена изградња објеката и садња високог и средњег 

растиња и воћки, осим уз услове и одобрење власника ових инсталација. 
… 

 

8.3.2. Снабдевање топлотном енергијом 

 

Подручје Сремских Карловаца ће се снабдевати топлотном енергијом из 

гасификационог система, топлификационог система (који такође користи гас као 

енергент) и из локалних топлотних извора. 

… 

 

8.3.3. Обновљиви извори енергије 

 

На овом подручју постоји могућност коришћења следећих обновљивих извора енергије: 

 

Соларна енергија 

Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не 

рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава 

енергетска ефикасност објекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће 

оријентације поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система-

ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл. 

 

Активни соларни системи  

Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се постављати 

у грађевинском подручју под условима дефинисаним Планом. 

 

Енергија биомасе 

Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом објеката 

коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у 

локалним топлотним изворима.  

 

(Хидро) Геотермална енергија 

Системи са топлотним пумпама који користе (хидро) геотермалну енергију могу се 

постављати у сврху загревања и хлађења објеката. У случају ископа бунара потребно 

је прибавити сагласност надлежног органа. 

… 

 

8.3.4. Мере енергетске ефикасности изградње 

 

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније 

експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, 

потребно је применити мере дефинисане Планом. 
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8.4. Електронске комуникације 

… 

Систем фиксне телефоније ће се снабдевати из примарне мреже, аутоматских 

телефонских централа и удаљених претплатничких степена од којих ће се изградити 

мрежа електронских комуникација до свих објеката на подручју.  

 

Планира се даље проширење капацитета у постојећој мрежи и изградња подземних 

водова дуж постојећих и планираних саобраћајница. У склопу децентрализације мреже 

планира се постављање мултисервисних платформи и друге телекомуникационе опреме 

у уличним кабинетима. 

… 

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније свих 

надлежних оператера. 

… 

 

9. ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

9.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

… 

На подручју плана, присутна је различита морфологија блокова и амбијената              

(у архитектонском, стилском, композиционом смислу); поједине целине имају одлике 

како профане тако и сакралне архитектуре времена у ком су настале. Централна зона 

Сремских Карловаца састоји се од изузетно вредних објеката па је изражена 

диспропорција између архитектонске монументалности центра и руралних елемената 

који се простиру све до центра. 

… 

Како културно наслеђе представља и развојни ресурс, на основу истраживања и 

валоризације културног наслеђа у Републици Србији1 које је обавио Републички завод 

за заштиту споменика културе, предложено је шире сагледавање културног наслеђа у 

виду културних подручја и културних предела (културно-пејзажне целине).  

 

Сремски Карловци, као одређени простор са већом концентрацијом непокретних 

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

повезана и чине визуелни и духовни идентитет, представљају културно подручје. Ово 

културно подручје обухвата и природне вредности па ће се унутар културног подручја 

издвојити и културни предели.  

 

Културни предео (културно-пејзажна целина) представља комбиновано деловање 

природе и човека, обухвата већи број споменика културе са непосредном околином. 

 

„Са изузетно вредним градитељским наслеђем и историјом простора остварује 

избалансирану слику културног наслеђа и његовог природног окружења, непоновљив 

културни пејзаж који представља значајно сведочанство интеракција између наслеђа 

које је створио човек и амбијенталног наслеђа територије“2. 
 

Услови заштите културних добара утврђени су на основу услова чувања, одржавања и 

коришћења непокретних културних добара и мера заштите које је израдио Покрајински 

завод за заштиту споменика културе Петроварадин и Републички завод за заштиту 

споменика културе – Београд. 

… 

 

 

 

 

                                           
1 Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине Војводине, Сремски Карловци су издвојени као специфично  

  културно подручје и културно-пејзажна целина. 

2 На основу достављених услова Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин. 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕСА РОВИНЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 
- Материјал за рани јавни увид - 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

6 

9.1.1. Непокретна културна добра 

… 

Археолошки локалитети:3  

... 

- на локалитету Ровине, приликом риголовања винограда, ископан је део велике 

некрополе раног средњег века (гепидска или источноготска).“ 
 

10. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

… 

10.1. Подручја за која је основ за реализацију план генералне регулације 
 

План генералне регулације је основ за реализацију следећих просторних целина (целе 

или делови): 

… 

- делови Просторне целине 6 - Ровине са окружењем; 

 

… 

На подручју Ровина, у зони далековода 110 kV за који се условљава израда плана 

детаљне регулације, дозвољава се директна примена правила парцелације и изградње 

објеката која важе за основну намену, поштујући забрану изградње у ширини 

коридора. 
 

10.3. Подручја за која су основ за реализацију планови детаљне регулације и план 

генералне регулације 

… 

Осим измена представљених на графичком приказу, на деловима планског подручја 

примењују се правила утврђена плановима детаљне регулације као и правила утврђена 

овим планом (делом план детаљне регулације и делом план генералне регулације) и у 

следећим случајевима: 

… 

3) На подручју Просторне целине 6 (Ровине), до израде новог плана детаљне 

регулације, примењују се правила уређења и грађења инфраструктуре утврђена у 

Регулационом плану стамбене зоне „Ровине“ у Сремским Карловцима („Службени лист 

Општине Сремски Карловци“, бр. 3/97 и 12/03) уз допунске геотехничке услове 

изградње објеката комуналне инфраструктуре утврђене планом генералне регулације. 

… 
 

10.4. Подручја за које је обавезно доношење планова детаљне регулације 
 

Подручја за која је обавезно доношење планова детаљне регулације а где су основ за 

реализацију важећи урбанистички планови осим у деловима који се мењају или 

престају да важе:  
… 

3. Део Просторне целина 6 (Ровине) 

 

Примењују се:  

- Регулациони план стамбене зоне „Ровине“ у Сремским Карловцима („Службени лист 

Општине Сремски Карловци“, бр. 3/97 и 12/03) само у делу правила уређења и 

грађења инфраструктуре. 

… 

Планови детаљне регулације су основ за реализацију и у следећим просторним 

целинама (целе или делови): 
… 

- Просторној целини 6 –део Ровина; 

 

                                           
3  На основу услова Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин и Републичког завода за заштиту 

споменика културе. 
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… 

На подручју Ровина, у зони где се условљава израда плана детаљне регулације 

далековода 110 kV, до израде плана детаљне регулације примењују се, директно на 

основу плана, правила парцелације, уређења и грађења која важе за основну намену 

уз обавезну забрану изградње у заштитном појасу далековода.  

… 

 

10.5.  Урбанистички планови и делови планова који престају да важе  

… 

Планови који престају да важе у делу: 

- Регулациони план стамбене зоне „Ровине“ у Сремским Карловцима („Службени лист 

Општине Сремски Карловци“, бр. 3/97 и 12/03) само у делу правила уређења и 

грађења инфраструктуре. 

… 

 

12. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 

12.10. Посебна правила за изградњу у зависности од инжењерско-геолошких услова  

… 

Погодност терена за изградњу 

… 

Поред категорија оптимално повољан терен за изградњу и повољан терен на којима се 

може одвијати изградња свих врста објеката, у оквиру грађевинског подручја Сремских 

Карловаца утврђено је постојање условно повољаних терена чије морфолошке, 

инжењерско-геолошке и хидро-геолошке карактеристике не препоручују извођење 

објеката на њима без детаљног истраживања терена. 

 

Условно повољан терен по погодности за изградњу обухвата неколико међусобно 

различитих подручја, чије разлике су дефинисане на основу стабилности и нагиба 

терена. То су подручја на којима су регистроване лабилне падине и стара клизишта 

(активна, примирена или умирена) и падине на којима су интензивна јаружaња и 

спирања. У оквиру истраживаног простора Сремских Карловаца подручја сврстана у 

ову категорију су подручја Ровина и терен на крајњем југоисточном делу Сремских 

Карловаца. 

 

Ови терени се налазе у условима граничне равнотеже стенских маса те извођење 

грађевинских радова не сме да доведе до нарушавања успостављене равнотеже. Свака 

неконтролисана грађевинска активност у терену може да буде узрок активирању 

умиреног процеса клизања. 

 

Да би се спречило активирање процеса клизања, пре сваког извођења грађевинских 

радова неопходно је посебном пројектном документацијом разрадити услове изградње 

и експлоатације објеката. Зато се за сваку грађевинску парцелу, која се налази у овим 

микрорејонима, условљава израда елабората геомеханичког испитивања тла, као и 

посебног дела документације потребне за изградњу објекта, којим ће се тачно 

дефинисати позиција објекта на парцели, начин фундирања и врста конструкције 

објекта, поступак обезбеђења тла и начин експлоатације објекта. Положај и 

карактеристике ових терена утврђени инжењерско-геолошким истраживањима 

представљени су у графичком приказу број 10. „Инжењерско-геолошка карта катастра 

клизишта и нестабилних падина“, у Р 1:20 000. 

 

На неповољним теренима се не препоручује градња. То су површине захваћене 

активним клизањем и јаким ерозионим процесима.  

 

 
 

 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕСА РОВИНЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 
- Материјал за рани јавни увид - 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

8 

Посебна правила за изградњу 

… 

Подручја на којима је основ за реализацију план детаљне регулације: 

- А - обавезна израда геомеханичких истраживања за просторну целину (највећи 

део Ровина са окружењем, улазни правац са саобраћајним коридорима, делови 

Ешиковца и Ћушилова са окружењем), на основу којих ће се израдити план детаљне 

регулације који ће бити основ за реализацију у овим просторним целинама, 

… 
 
Подручја на којима је основ за реализацију план генералне регулације: 

-  1 - израда геомеханичких истраживања по грађевинској парцели за изградњу нових 

или доградњу постојећих објеката у деловима просторних целина које се реализују на 

основу плана генералне регулације (укључујући и оне које се обавезно разрађују 

урбанистичким пројектом) или се реализују на основу плана генералне и плана 

детаљне регулације (двојни режим) (стари и шири центар, део Дударе, Белила, делови 

Ровина са окружењем, улазног правца са саобраћајним коридорима и Доке), 

-  2 - израда геомеханичких истраживања по грађевинској парцели за извођење свих 

врста радова у просторним целинама које се реализују на основу плана генералне 

регулације, плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта (делови Белила, 

Дударе са окружењем и Ровина са окружењем). 

… 

 

 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА - ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
Простор обухваћен оквирном границом обухвата Плана налази се у северозападном 

делу грађевинског подручја насеља Сремски Карловци. Предметни простор граничи се 

са североисточне стране железничким подручјем, са југозападне стране земљиштем 

изван грађевинског подручја насеља – пољопривредним земљиштем, са југоисточне 

стране површинама намењеним становању, а малим делом и неизграђеним површинама 

у грађевинском подручју насеља. 

 

Терен обухваћен оквирном границом обухвата Плана карактерише велика висинска 

разлика од југозападне границе оквирног обухвата Плана према државном путу у 

правцу североистока, са израженим каскадама.  

 

Просечна кота терена је око 105 mANV. Висинска разлика на предметном подручју 

износи око 55 m. 

 

Према подацима из Плана генералне регулације Сремских Карловаца, датих на основу 

Елабората о геомеханичком испитивању тла на локацији насеља Ровине у Сремским 

Карловцима (израђен од стране Института за грађевинарство при Грађевинском 

факултету у Београду, Лабораторија за механику тла, Београд, 1993. год.) и 

Инжењерско геолошке карте са катастром клизишта и нестабилних падина на делу 

територије Новог Сада јужно од Дунава-I фаза (израђена од стране Института за путеве 

а.д. Београд, 2002. год.), утврђено је да на простору оквирног обухвата Плана у већем 

делу постоји нанос активног клизишта, а у мањем делу нанос умиреног клизишта. 

Утврђене су и категорије терена према погодности за изградњу на основу Елабората 

Индустропројект Загреб: Инжењерско-геолошка истраживања ширег подручја Сремских 

Карловаца (Загреб, 1982. год.), те највећи део простора у оквирном обухвату Плана 

припада категорији условно повољних терена, док знатно мањи део припада 

категорији неповољних терена, повољних и оптимално повољних терена. 

 

На простору оквирног обухвата Плана налази се изграђено грађевинско земљиште и 

неизграђено грађевинско земљиште. 
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Изграђено грађевинско земљиште највећим делом чине површине намењене 

породичном становању. У југоисточном делу оквирног обухвата Плана налази се 

неуређен спортски терен и игралиште за децу.  

 

 

       
Слике бр. 1-3: Површине намењене породичном становању 

  

                                     
Слике бр. 4-6: Спортски терен и игралиште за децу 

 

Према подацима из Плана генералне регулације Сремских Карловаца на подручју 

општине Сремски Карловци налазе се два комплекса специјалне намене:  

1) Око комплекса уз Заношки поток, који се налази ван грађевинског подручја насеља 

Сремских Карловаца и није обухваћен оквирном границом обухвата Плана, утврђена 

је зона забране изградње.4 Део зоне забране изградње налази се у оквиру простора 

обухваћеног оквирном границом обухвата Плана.  

2) Комплекс специјалне намене уз постојећи државни пут IIа реда бр. 100 налази се у 

грађевинском подручју насеља, у северозападном делу простора обухваћеног 

оквирном границом обухвата Плана, а према подацима из Плана генералне 

регулације Сремских Карловаца може променити намену уз сагласност Министарства 

одбране. 

 

Неизграђено грађевинско земљиште чине највећим делом неуређене зелене површине, 

а у мањој мери заступљене су површине под засадима воћа и винове лозе, као и 

ратарске и повртарске културе. 

 

 

       
Слике бр. 7-9: Неуређене зелене површине 

                                           
4  У зони забране изградње није дозвољена никаква изградња објеката до измене услова, односно без сагласности 

Министарства одбране. 
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Слике бр. 10-12: Површине под засадима воћа и винове лозе 
 

Зелене површине 
 

Зелене површине на простору оквирног обухвата Плана у највећој мери су неуређене. 

На делу површина где се налазе објекти породичног становања, улично зеленило је 

стихијски распоређено. На неизграђеном делу простора оквирног обухвата Плана 

заступљене су саднице воћа, винове лозе, али и ратарске и повртарске културе. 
 

Саобраћајна инфраструктура 
 

Саобраћајни приступ друмским путем је омогућен преко општинског пута - насељске 

саобраћајнице у улици Петроварадинској, која излази у северном делу оквирног 

обухвата Плана на државну путну мрежу – државни пут IIа реда бр. 100 (М-22.1) 

Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски 

Карловци - Инђија - Стара Пазова – Београд, деоница 10018, Петроварадин (Рачког) – 

Марадик (Бешка). Општински пут у улици Петроварадинској је истовремено и веза са 

осталом насељском путном мрежом. Остале саобраћајнице нижег хијерархијског нивоа 

су у функцији обезбеђивања доступности до парцела становања у оквиру потеса 

Ровине. Експлоатационо стање саобраћајница није на потребном нивоу, посебно у делу 

ширина коловоза, стања коловозне конструкције, као и начина површинске одводње 

атмосферских вода. Саобраћајница у улици Јована Поповића делимично је изграђена 

са савременим коловозним застором, али није комплетно опремљена (одводњавање, 

сигнализација), што је карактеристика и осталих саобраћајница. Западни и југозападни 

део потеса Ровине у већем делу није изграђен.  
 

Постојеће стање саобраћајне мреже даје релативно квалитетну основу за реализацију 

свих планираних садржаја, уз одређене ограничавајуће елементе, који ће бити 

превазиђени приликом реализације, у смислу изградње и опремања саобраћајном 

инфра и супраструктуром.  
 

       
 

       
Слике бр. 13-18: Саобраћајне површине 
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Комунална инфраструктура 

 

Водна инфраструктура 

 

Сремски Карловци су се снабдевали водом из локалног водовода и каптирних извора до 

1974. године када су прикључени на систем градског водовода Новог Сада. Веза је 

извршена преко доводника дужине 7,2 km. Водоводна мрежа има укупну дужину око  

32 km. Изграђена су два нова резервоара: „Дока“ (146 mANV, 2 х 500 m3) и „Сремски  

Карловци“ (197 mANV, 2 х 300 m3). Покривено је скоро 95 % насеља. 

 

На простору оквирног обухвата Плана налазе се постојеће инсталације водовода у 

улицама Петроварадинска, Славка Родића, Јанка Орфелина, Симе Милутиновића и 

Јована Поповића, тако да би се новопланирана водоводна мрежа могла прикључити на 

постојећу мрежу у наведеним улицама. 

 

У оквирном обухвату Плана налазе се постојеће инсталације насељске канализације у 

улицама Петроварадинска, Славка Родића, Јанка Орфелина, Симе Милутиновића и 

Јована Поповића. 

 

На подручјима где стабилност терена није довољно истражена, а постоји оправдана 

сумња да би реализација инсталацијa канализације могла да поремети постојећу 

стабилност, не препоручује се градња истих док се не дефинише укупна стабилност, 

односно не обаве адекватни санациони радови који би садржали и услове извођења и 

експлоатације инсталација канализације. Ово се посебно односи на спровођење 

техничких мера и активности на будућој мрежи канализације, а у циљу превенције и 

елиминације погоршања карактеристика стабилности терена. 

 

Хидрогеолошке карактеристике предметног терена условљене су: морфологијом 

терена, геолошком грађом (састав и склоп), хидрогеолошким функцијама издвојених 

чланова и просторним односом појединих чланова у терену. 

 

У природним условима на локалитету развијени су геолошки процеси који нарушавају 

природну средину, а везани су за рад атмосфере, површинских и подземних вода. То су 

клизишта која су настала као последица: природне конструкције терена, рада 

површинских и подземних вода. 

 

Осим природних фактора, природну средину угрожавају и техногени фактори. Изражени 

су кроз различите видове антропогених утицаја, који се огледају у: насипању и засецању 

терена, скидањем хумусног покривача и друге вегетације, неадекватног одвођења 

површинских вода у ниже делове терена, употреби пестицида и минералних уља. 

 

При урбанизацији предметног простора посебну пажњу треба посветити заштити тла и 

подземне воде као значајног дела животне средине, као и превенцији и елиминацији 

могућих хаварија на будућој инфраструктурној мрежи: водовод, фекална канализација, 

кишна канализација, путна мрежа. 

 

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 пратећих 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, а испуштање у Дунав је 

гравитационо или преко мобилног пумпног постројења. 
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На предметном подручју Плана прихват атмосферских вода одвија се површински, 

нивелацијом усмерен ка нижим подручјима и реципијентима – поток Дока. 

 

Електроенергетска инфраструктура 
 

Снабдевање електричном енергијом постојећих потрошача у оквирном обухвату Плана 

обезбеђено је из трансформаторске станице ТС 35/20/10 kV „Сремски Карловци“. У овој 

трафостаници уграђен је трансформатор 35/10 kV, снаге 8 kVA и трансформатор 35/20 

kV, снаге 8 kVA. Напајање трафостанице у редовном уклопном стању обезбеђено је 

путем једног 35 kV вода из ТС 110/20 kV „Нови Сад 1“ и тада нормално ради само 

трансформатор 35/10 kV. Резервно напајање за ТС 35/10 kV „Сремски Карловци“ 

обезбеђено је преко ТС 35/20kV, путем 20 kV извода са ТС „Нови Сад 6“.   
 

Од трафостанице ТС 35/20/10 kV, путем 10 kV извода и дистрибутивних трафостаница 

10/0,4 kV, врши се снабдевање електричном енергијом потрошача на подручју општине 

Сремски Карловци. 
 

У делу оквирног обухвата Плана изграђена je средњенапонска 20 kV и 10 kV, као и 

нисконапонска 0,4 kV мрежа и припадајуће трафостанице. Средњенапонска мрежа је 

претежно грађена као надземна, са кратким деоницама подземних каблова. 
 

Већи део средњенапонске мреже је грађен за 10 kV напон и прилагођен за рад под 20 

kV напоном.  
 

Електронска комуникациона инфраструктура 
 

Постојећа електронска комуникациона инфраструктура на делу оквирног обухвата 

Плана обухвата примарну и секундарну мрежу у уличним коридорима. 
 

Преко радио-базних станица мобилних комуникација у насељу обезбеђена је 

покривеност предметног простора мрежом мобилних комуникација. 

 

Термоенергетска инфраструктура 
 

Сремски Карловци се снабдевају топлотном енергијом путем Главне мерно-регулационе 

станице (ГМРС) „Сремски Карловци“ која гас добија из гасовода високог притиска РГ02-

09. На ову ГМРС је прикључена и мерно-регулациона станица (МРС) која снабдева 

дистрибутивну гасну мрежу на коју су прикључени потрошачи.   

 

На простору оквирног обухвата Плана постоји делимично изграђена дистрибутивна 

гасоводна мрежа, односно није изграђена у свим постојећим улицама.  

 

                                                                      

 

 

 

3.1. ПОСЕБНО ВАЖНИ ДЕЛОВИ ПРИРОДЕ 
 

На основу података из Плана генералне регулације Сремских Карловаца утврђено је да 

на простору оквирног обухвата Плана нема заштићених природних добара.  

 

 

3.2. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 

На основу Одлуке о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно 

културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног 

културног добра од изузетног значаја („Службени гласник РС“, бр. 12/16) утврђено је 

да део кат. парцеле бр. 2110/1 КО Сремски Карловци (део Петроварадинске улице), 

која се налази у оквирном обухвату Плана, представља део заштићене околине 
просторно културно-историјске целине. 



ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОТЕСА РОВИНЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 
- Материјал за рани јавни увид - 
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Према подацима из Плана генералне регулације Сремских Карловаца утврђено је да је 

на простору оквирног обухвата Плана, на локалитету Ровине, приликом риголовања 

винограда ископан део велике некрополе раног средњег века (гепидска или 

источноготска). 

 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Основни циљ израде Плана је утврђивање начина коришћења земљишта, односно 

прописивање правила уређења и грађења за предметни простор, а све у складу са 

Елаборатом о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње објеката 

(документ о инжењерскогеолошким и геомеханичким истраживањама геолошке средине 

за потребе просторног и урбанистичког планирања итд.) који је потребно израдити, с 

обзиром на то да је планом вишег реда, Планом генералне регулације Сремских 

Карловаца, утврђено постојање клизишта на предметном подручју. 

 

Визија израде Плана је коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Плана који 

ће се заснивати на рационалној организацији и уређењу простора, усклађивању 

планираних садржаја са могућностима и ограничењима, као и одрживост коришћења, 

економска, еколошка и социјална оправданост планираних намена. 

 

Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: утврђивање 

планских решења коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана, заштита, 

унапређење и коришћење грађевинског земљишта у циљу одрживог развоја, одрживо 

коришћење културних и природних ресурса уз заштиту и унапређење животне средине, 

дефинисање површина јавне намене, као и правила уређења, грађења и заштите 

простора. 

 

 

5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПРЕДЛОГ 
ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА  

 

За утврђивање планиране претежне намене површина, због постојања клизишта на 

предметном подручју, неопходна је израда Елабората о инжењерскогеолошким-

геотехничким условима изградње објеката, те је потребно да општина Сремски 

Карловци обезбеди предметни Елаборат до израде Нацрта Плана. С обзиром на то да до 

израде ове фазе Плана Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима 

изградње објеката није урађен, планирана претежна намена површина дата у оквиру 

Материјала за рани јавни увид преузета је из плана вишег реда - Плана генералне 

регулације Сремских Карловаца.  

 

Планирану претежну намену површина на простору оквирног обухвата Плана, а која је 

утврђена планом вишег реда, представљају: 

- новије и планирано породично становање,  

- површине намењене физичкој култури - спортско-рекреативни садржаји, 

- туризам, угоститељство, 

- специјална намена, 

- јавне зелене површине (улично зеленило, тргови, скверови …), 

- заштитно зеленило и 

- саобраћајне површине. 

 

Према Плану генералне регулације Сремских Карловаца у западном делу оквирног 

обухвата Плана налази се део заштитне зоне комплекса специјалне намене, односно 

део зоне забране изградње око комплекса специјалне намене који се налази ван 

грађевинског подручја насеља и ван оквирног обухвата Плана. Преко дела предметног 

подручја планиран је и далековод 110 kV, те је предвиђен заштитни појас далековода. 
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Највећи део простора у оквирном обухвату Плана намењен је новијем и планираном 

породичном становању. У оквиру простора на којем је планирано новије и планирано 

породично становање Планом генералне регулације Сремских Карловаца предвиђен је 

развој савремене породичне куће – слободностојеће или двојне. Новије породично 

становање карактеристично је углавном за све изграђене делове просторних целина по 

ободу грађевинског подручја, а планирано за неизграђене зоне за које се тек планира 

изградња. Такође, према Плану генералне регулације Сремских Карловаца, на овим 

подручјима се планира завршавање започетих целина (реконструкција, замена, 

доградња или изградња нових објеката) или изградња на слободним теренима. 

 

Према подацима из Плана генералне регулације Сремских Карловаца површина 

специјалне намене која се налази на простору оквирног обухвата Плана може 

променити намену уз сагласност Министарства одбране, док је за комплекс специјалне 

намене који се налази ван грађевинског подручја насеља и ван простора оквирног 

обухвата Плана утврђена заштитна зона комплекса специјалне намене (зона забране 

изградње) која се делом налази и на простору оквирног обухвата Плана. 

 

С обзиром на то да су Сремски Карловци општина са изузетно вредним туристичким 

потенцијалом, а туризам је један од стратешких области развоја општине, Планом 

генералне регулације Сремских Карловаца периферни делови насеља и зона 

проширења грађевинског подручја насеља намењени су туризму и угоститељству који 

могу да укључе и становање. Како се у непосредној близини простора намењеног 

туризму и угоститељству, изван грађевинског подручја насеља налази воћарско-

виноградарска зона предвиђена Просторним планом општине Сремски Карловци, а 

виногради и обронци Фрушке горе чине са Сремским Карловцима недељиву целину, 

тежња је да се у овом подручју задржи природно окружење, као зона заштите 

културног пејзажа. У овој зони, по ободу Сремских Карловаца, према Плану генералне 

регулације Сремских Карловаца акценат је на стамбено-угоститељским садржајима или 

угоститељским садржајима (мањи породични хотели и пансиони, ресторани, домаћа 

радиност, вински подруми са продајом и дегустацијом…). 

 

Површине намењене физичкој култури, односно спортско-рекреативним садржајима, 

предвиђене Планом генералне регулације Сремских Карловаца, треба да задовоље 

потребе како становништва Сремских Карловаца, тако и грађана ширег гравитационог 

подручја. Осим објеката физичке културе обухваћених мрежом јавних служби,           

спортско-рекреативни садржаји планирају се и на осталим просторима у насељу. 

Планирани садржаји у служби спорта и рекреације у првом реду треба да пруже услове 

за припрему врхунских спортиста, школу спортова, курсеве спортских група, али и 

квалитетан боравак посетилаца рекреативаца (дневни, викенд, годишњи одмор). 

 

Уређењем зелених површина на простору оквирног обухвата Плана планирано је 

формирање зелених површина јавног коришћења, ограниченог коришћења и 

специјалне намене. 

 

Зелене површине јавног коришћења формирати као линијско зеленило у оквиру 

уличних коридора. 

 

Планом генералне регулације Сремских Карловаца планира се и формирање 

озелењеног трга - сквера интегрално са саобраћајним површинама (партерне пешачке 

површине, површине у оквиру регулације саобраћајница) уз опремање урбаним 

мобилијаром. 

 

Зелене површине ограниченог коришћења формирати у оквиру зоне породичног 

становања, спортско рекреативних садржаја и површина које су намењене за туризам и 

угоститељство. 
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Планом генералне регулације Сремских Карловаца за парцеле које се у потпуности 

налазе на тлу непогодном за изградњу предвиђено је озелењавање у функцији заштите 

тла од клизања.  

 

Заштитно зеленило, као зеленило специјалне намене, формирати на просторима који су 

под већим нагибом, ради заштите тла од клизања и стабилизације терена. Терен је 

потребно учврстити и обезбедити посебном техником озелењавања и одговарајућом 

вегетацијом.  

 

Саобраћајне површине 

 

Планским решењем предвиђено је формирање нових и проширење постојећих садржаја 

на предметном подручју и сходно томе опремање одговарајућом саобраћајном 

инфраструктуром (изградња саобраћајница и свих осталих елемената у оквиру 

попречног профила, као и реконструкција постојећих саобраћајних површина). 

 

Осим површина за моторни – динамички саобраћај, планирају се и површине за 

немоторна кретања - пешачке и бициклистичке стазе (насељске и међународна цикло 

стаза бр. 6). Бициклистичке стазе се планирају у делу потеса Ровине који има 

одговарајуће карактеристике терена, без великих падова и нагиба терена. 

 

Планирана претежна намена површина дата у Материјалу за рани јавни увид,  

а која је преузета из плана вишег реда - Плана генералне регулације Сремских 

Карловаца, преиспитаће се у фази Нацрта Плана у складу са Елаборатом о 

инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње објеката. Такође, у 

фази Нацрта Плана утврдиће се правила уређења и грађења у складу са 

законском регулативом, Елаборатом о инжењерскогеолошким-геотехничким 

условима изградње објеката, као и условима надлежних органа, организација 

и јавних предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и 

уређење простора и изградњу објеката. 

 
 

5.1. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА 
 

Планирана намена површина 
Површина 

ha % 

Новије и планирано породично становање 27,57 53,30 

Површине намењене физичкој култури - спортско-рекреативни 

садржаји 
0,40 0,77 

Туризам, угоститељство 9,24 17,86 

Специјална намена 1,09 2,11 

Јавне зелене површине 1,02 1,97 

Заштитно зеленило 1,81 3,50 

Саобраћајне површине 10,60 20,49 

Укупна површина у оквирном обухвату Плана 51,73 100 

 

 

5.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

На основу Одлуке о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно 

културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног 

културног добра од изузетног значаја („Службени гласник РС“, бр. 12/16) утврђено је 

да део кат. парцеле бр. 2110/1 КО Сремски Карловци (део Петроварадинске улице), 

која се налази у оквирном обухвату Плана, представља део заштићене околине 
просторно културно-историјске целине. 
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Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно 

културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног 

културног добра од изузетног значаја утврђене су мере заштите заштићене околине 
просторно културно-историјске целине. 

Према подацима из Плана генералне регулације Сремских Карловаца на простору 

оквирног обухвата Плана утврђен је археолошки локалитет - ископан је део велике 

некрополе раног средњег века (гепидска или источноготска). 

 

Сви радови на наведеном археолошком локалитету условљавају се прибављањем 

претходних услова, мера техничке заштите, сагласности на пројектну документацију од 

надлежног завода, а сви земљани радови обавезним археолошким надзором. 

 

Ако се у току извођења грађевинских и других радова у оквирном обухвату Плана 

наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан 

да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту 

споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се 

сачува на месту и у положају у коме је откривен.  

 

 

5.3. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
С обзиром на то да према подацима из Плана генералне регулације Сремских 

Карловаца на простору у оквирном обухвату Плана нема евидентираних заштићених 

природних добара, потребно је применити опште мере заштите биодиверзитета. 

 

Мере заштите биодиверзитета подразумевају повећање процента зелених површина, уз 

избегавање коришћења инвазивних врста и међусобно повезивање свих зелених 

површина у систем зеленила.  

 

 
5.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
На простору оквирног обухвата Плана неопходно је применити мере заштите животне 

средине у складу са постојећим капацитетом животне средине. Такође, неопходно је 

водити рачуна о чињеници да на предметном простору, према Плану генералне 

регулације Сремских Карловаца, у већем делу простора постоји нанос активног 

клизишта, а у мањем делу нанос умиреног клизишта, те ће та чињеница условити 

делимично и густину насељености у наредном периоду, а тиме и минимизирати 

негативне антропогене утицаје на посматраном подручју. 

 

Са аспекта заштите природних ресурса, у циљу спречавања угрожавања земљишта и 

квалитета подземних вода неопходно је, уколико је могуће, са аспекта стабилности 

терена, предвидети изградњу затвореног каналског система за одвођење отпадних 

вода, што ће накнадно бити утврђено, у фази израде Нацрта Плана, а у складу са 

Елаборатом о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње објеката. 

 
 

5.5. ПЛАНИРАНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Простор обухваћен оквирном границом обухвата Плана налази се у оквиру границе 

грађевинског подручја Сремских Карловаца која је утврђена Планом генералне 

регулације Сремских Карловаца. Предметни простор чини изграђено и неизграђено 

грађевинско земљиште.  
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5.6. ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Површине јавне намене ће се прецизно дефинисати Нацртом Плана, тек након израде 

Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње објеката. Сходно 

томе, у оквиру Материјала за рани јавни увид дате су површине јавне намене према 

Плану генералне регулације Сремских Карловаца, а које су обухваћене оквирном 

границом обухвата Плана и то: 

- површине намењене физичкој култури (спортско-рекреативни садржаји), 

- јавне зелене површине (улично зеленило, тргови, скверови…), 

- саобраћајне површине. 

 

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Очекивани ефекти планирања тј. израде Плана детаљне регулације потеса Ровине са 

окружењем у Сремским Карловцима су: 

- утврђивање начина коришћења земљишта и прописивање правила уређења и 

грађења, као и санација предметног подручја у циљу заштите од даљег ширења 

клизишта и угрожавања постојећих објеката, а све у складу са Елаборатом о 

инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње објеката, чији ће подаци 

бити уграђени у План, 

- уређење неизграђеног грађевинског земљишта и његово привођење планираној 

намени, 

- планирање будућих намена уз заштиту и унапређење коришћења земљишта у циљу 

одрживог развоја, 

- обезбеђење планских услова за развој туризма и угоститељства, 

- обезбеђење саобраћајне доступности и инфраструктурно опремање простора,  
- усмеравање урбаног развоја у складу са савременим стандардима заштите околине 

и квалитета живота. 
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-   Одлука о изради Плана детаљне регулације потеса Ровине са окружењем  

у Сремским Карловцима (''Службени лист општине Сремски Карловци'', бр. 7/17)  

и Решење о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја  

Плана детаљне регулације потеса Ровине са окружењем  

у Сремским Карловцима на животну средину 
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 
145/14), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  средину  
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 40. Став 1. Тачка 6. Статута Општине 
Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 12/2008 и 17/2012), 
Скупштина општине Сремски Карловци, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на 9. 
седници одржаној 30. марта 2017. године, доноси 

 
ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПОТЕСА РОВИНЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана детаљне регулације потеса Ровине са окружењем у 

Сремским Карловцима (у даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
 

Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница 
обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом плана. 

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације потеса 
Ровине са окружењем у Сремским Карловцима се налази на тромеђи државног пута IIa реда 
бр.100, кат. парцела 2100/2 и кат. парцела 2179 и 2180/1. 
 

Од тромеђе граница у правцу севера пресеца државни пут, мења правац ка југоистоку и 
дужином од око 675 м прати северну међу државног пута, пресеца државни пут и долази до 
тромеђе  државног пута IIa реда бр.100, кат. парцела 2100/2 и кат. парцела 6 и 2110/4. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока и прати северну међу улице 
Петроварадинске, кат. парцела 2110/1 до тромеђе улице и кат. парцела 17 и 21/1. 

Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу кат. парцеле 17, скреће ка 
југоистоку и прати јужну међу улице Новосадске, кат. парцела 18, пресеца је и пратећи западну 
међу парцеле 139/3 долази до тромеђе кат. парцела 139/3, 139/4 и 139/1. 

Од тромеђе граница у правцу југоистока прати јужну међу кат. парцеле 139/1 и јужну 
међу улице Његошеве, кат. парцела 137/16 и западном међом кат. парцела 119/5 и 151/4 и 
долази до тромеђе кат. парцела 119/1, 151/4 и 151/1. 

Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, прати северну међу кат. парцеле 
151/1 до тромеђе кат. парцела 151/1, 175 и 151/4, мења правац ка југу и пратећи источну међу 
кат. парцела 151/1, 173 и 154 и долази до четворомеђе улице Петроварадинске, кат. парцела 
2110/1 и кат. парцела 153, 154 и 155. 

Од четворомеђе граница у правцу југа прати источну међу улице Петроварадинске, 
пресеца је у правцу севера и западном међом кат. парцеле 2110/3 долази до тромеђе кат. 
парцела 675, 2110/3 и 670/1. 

Од тромеђе граница у правцу запада прати источну међу кат. парцеле 670/2, пресеца 
улицу Дока, кат. парцела 668/33 и даље у правцу запада прати јужну међу кат. парцела 692, 
696, 697/5, 697/6, 697/7, 705/3, 705/1 и 2276, скреће ка северозападу и пратећи границу 
грађевинског подручја насеља Сремски Карловци долази до почетне тачке описа оквирне 
граница обухвата Плана.  

Предметне локација Плана се налази у катастарскoj општини Сремски Карловци.  
Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи 

око 51,73 hа. 
Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове 

Одлуке. 
 
 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  7/2017 

 

3 
 

Члан 3. 
 

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планом вишег реда: Планом 
генералне регулације Сремских Карловаца („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 
4/16), којим је предвиђена израда плана детаљне регулације за предметно подручје. 

За израду Плана потребне су ажурне катастарско-топографске подлоге и дигитални 
катастарски план у размери 1:1000. 
 

Члан 4. 
 

 Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана 
засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора, у складу са 
природним и створеним вредностима (условима). 
 

Члан 5. 
 

Визија израде Плана је коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Плана који 
ће се заснивати  на рационалној организацији и уређењу простора, усклађивању планираних 
садржаја са могућностима и ограничењима, одрживост коришћења, економска, еколошка и 
социјална оправданост планираних намена. 

Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су: утврђивање 
планских решења коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана, заштита и 
унапређење коришћење грађевинског  земљишта у циљу одрживог развоја, одрживо 
коришћење културних и природних ресурса уз заштиту и унапређење животне средине, 
дефинисање површина јавне намене, као и правила уређења, грађења и заштите простора. 
 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 
обухвата Плана подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала, усклађивање свих 
видова коришћења и заштите простора, као и стручно сагледавање постојећих ограничења. 

С обзиром на то да је утврђено  постојање клизишта на потесу „Ровине“, неопходна је 
санација овог дела терена у циљу заштите од ширења клизишта, као и детаљна 
инжењерскогеолошка и геомеханичка истраживања, на основу којих ће се утврдити начин 
коришћења земљишта, тј. прописати услови уређења и грађења. 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана 
чиниће: становање, туризам и угоститељство, спорт и рекреација, комплекс специјалне намене, 
уређене зелене површине, саобраћајне површине и остали инфраструктурни и комунални 
садржаји.  

Члан 7. 
 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 6 (шест) месеци, од дана достављања 
Обрађивачу Плана Извештај о изршеном раном јавном увиду, прибављања услова од 
надлежних државних органа и институција и достављања елабората о инжењерско геолошким-
геотехничким условима за предметно подручје, од стране Носиоца израде Плана.  
 

Члан 8. 
 

Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Сремски Карловци.  
 

Члан 9. 
 

Обрађивач Плана ће се одредити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 
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Члан 10. 
 

После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана организоваће упознавање јавности 
са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим решењима за развој просторне целине, 
као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног 
информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе и 
на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана од дана објављивања. 
 

Члан 11. 
 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној 
контроли и излаже се на јавни увид. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 
30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на 
јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе 
на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 
 

Члан 12. 
 

Саставни део ове Одлуке је Решење о изради стратешке процене утицаја Плана 
детаљне регулације потеса Ровине са окружењем у Сремским Карловцима на животну средину, 
које је  донело Одељење  за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Општинскe 
управе Општине Сремски Карловци, под редним бројем 35-2/2017-V од дана 
13.03.2017.године. 

Члан 13. 
 

План ће бити сачињен у: 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у 
дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по 
један примерак Плана у дигиталном облику, чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали 
примерци ће се чувати у надлежним службама Општине. 
 

Члан 14. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Сремски Карловци“. 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Сремски Карловци 

Скупштина општине Сремски Карловци 
 
         
                                                                               
Број: 35-12/2017-I/1                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К 
30. марта 2017.године                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Сремски Карловци 
               Радмила Букарица, с.р. 
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