СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 54/2019

30. август 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

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, 145/14 и 83/18), а у вези са чланом 51 б. 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, 145/14 и 83/18),члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 44.
став 1. тачка 7. Статута општине Сремски Карловци(„Службени лист општине
Сремски Карловци“, бр. 7/2019), Скупштина општине Сремски Карловци, на 32.
седници од 30.августа 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Члан 1.
Приступа се доношењу Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине
Сремски Карловци(„Службени лист општине Сремски Карловци“, број 15/14, у даљем
тексту: Одлука о изменама и допунама Плана).
Члан 2.
Измене и допуне Плана односе се на дефинисањe простора резервисаног за
експлоатацију минералних сировина, у складу са овереним резервама опекарских
сировина.
Циљеви израде Одлуке о изменама и допунама Плана су утврђивање планских решења
за проширење простора намењеног за експлоатацију минералних сировина у лежишту
„Стражилово“ Сремски Карловци.
Овом Одлуком утврђује се граница обухвата Одлуке о изменама и допунама Плана.
Почетне тачка описа границе обухвата плана почиње на тромеђи катастарских парцела
број 3700, 3690 и 3712 у катастарској општини Сремски Карловци. Од ове тромеђе
граница иде у правцу североистока пратећи северозападну међу катастарских парцела
број 3690, 3691 и 3692 а потоме се ломи и иде у правцу југоистока пратећи југозападну
међу катастарских парцела број 7833, 3581/1, 3581/3, 3581/4, 3581/5, 3581/6, 3581/7,
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3581/8, 3581/11, 3588 и 3553, 3546, 3543, до тромеђе катастарских парцела број 3543,
3541/4 и 3548.
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источне међе
катастарских парцела број 3548, 3514, 3513, 3512/1, 3511, 3510, 3507 и 6375/1, до
четворомеђе катастарских парцела број 3500, 6377, 6375/1 и 3501.
Од ове четворомеђе граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу
катастарских парцела 6375/1, 6381/2, 7833, 6372, 6373/2, 6369, 6368 и 6364 до тромеђе
катастарски парцела број 6361, 6364 и 6360.
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу
катастарских парцела број 6364, 6362/3, 6362/2, 7835, 3639/4, 3639/3, 3639/2, 5934/1,
4172, 4168, 4174, 4163, 3814, 3806, 3801, 3659, 3657, 3660 и 3664/2 до тромеђе
катастарских парцела број 3660, 3789 и 3664/2.
Од ове тромеђе граница сече катастарске парцеле број 3789, 3712 и 3698 и дефинисана
је координатама преломних тачака
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7418754.70
7418766.30
7418755.43
7418750.78
7418764.77
7418695.84
7418688.39
7418690.55
7418706.62
7418730.77
7418739.75
7418753.75
7418810.80
7418831.84
7418874.30
7418889.20
7418898.72
7418929.35
7418941.99
7418988.62
7419012.82
7419028.50
7419025.00
7419043.13

5004567.62
5004586.75
5004603.71
5004623.39
5004634.92
5004740.16
5004761.25
5004779.43
5004805.53
5004824.55
5004760.95
5004730.62
5004679.81
5004687.35
5004739.63
5004739.99
5004738.48
5004748.67
5004734.55
5004703.91
5004681.46
5004651.86
5004644.66
5004627.52

Даље граница иде до тромеђе катастарских парцела број 3686/1, 3690 и 3712.
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Од ове тромеђе граница иде у правцу североистока пратећи западну међу катастарске
парцеле број 3690 до тромеђе катастарских парцела број 3700, 3690 и 3712 у
катастарској општини Сремски Карловци, почетне тачке описа.
Граница Одлуке о изменама и допунама Плананалази се у оквиру простора
резервисаног за експлоатацију минералних сировинадефинисаним Решењем
Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировина број 115-31000211/2004-02 од 08.12.2004. и Решењем о измени Решења број 115-310-00171/8010-02
од 14.06.2011. године.
Граница Одлуке о изменама и допунама Планаобухвата све парцеле будућих рударских
радова. Бројеви катастарских парцела захвата будућих рударских радова су:
3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512/1, 3512/2, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3547,
3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3552/2, 3582/1, 3582/2, 3582/3, 3582/4, 3585/1, 3585/2,
3585/3, 3585/4, 3585/5, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624/1, 3624/2, 3625,
3626/1, 3626/2, 3627, 3628/1, 3628/2, 3629/1, 3629/2, 3630, 3631/1, 3631/2, 3632, 3633,
3634, 3635, 3636, 3637, 3638/1, 3638/2, 3639/1, 3639/2, 3639/3, 3639/4, 3640, 3641/1,
3641/2, 3641/3, 3641/4, 3642/1, 3642/2, 3643, 3644, 3645, 3646/1, 3646/2, 3647, 3648,
3649, 3650, 3651, 3652, 4168, 4169, 4170/1, 4170/2, 4170/3, 4171, 4172, 4174, 5932/1,
5932/2, 5933, 5934/1, 6362/2, 6362/3, 6364 (део парцеле), 6365, 6366, 6367, 6368, 6369,
6372, 6373/1, 6373/2, 6374, 6375/1(део парцеле), 6381/2, 7833(део парцеле) све у КО
Сремски Карловци.
Предметна локација се налази у катастарскoj општини Сремски Карловци.
Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Одлуке о изменама и
допунама Планаизноси 71,54hа.
Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке.
У случају неслагања текстуалног дела и графичког приказа границе, меродаван је
графички приказ.
Члан 3.
Услови и смернице од значаја за израду Одлуке о изменама и допунама Плана дати су
планским документима вишег реда: Регионални просторни план АПВ („Службени лист
АПВ“, број 22/11), Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе („Службени
лист АПВ“, број 8/19), Просторни план подручја посебне намене Културног предела
Сремски Карловци („Службени лист АПВ“, број 57/17), Просторни план подручја
посебне намене Специјалног резервата природе „Ковиљско - петроварадински рит“
(„Службени лист АПВ“, број 3/12) и Просторни план подручја посебне намене
инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница
(Келебиjа) („Службени гласник РС“, број 32/17).
За израду Одлуке о изменама и допунама ПланаИнвеститор је обавезан да
прибавикатастарско-топографскeподлоге у одговарајућој размери.
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Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Одлуке о
изменама и допунама Плана засниваће се на принципима рационалне организације и
уређења простора, у складу са природним и створеним вредностима (условима).
Члан 5.
Визија израде Одлуке о изменама и допунама Планаје коришћење, уређење и заштита
простора који ће се заснивати на рационалној организацији и уређењу простора,
усклађивању планираних садржаја на основу иницијативе корисника простора са
могућностима и ограничењима у простору.
Циљеви израде Одлуке о изменама и допунама Планасу утврђивање планских решења
за проширење простора намењеног за експлоатацију минералних сировина, у складу са
овереним резервама опекарских сировина у лежишту „Стражилово“ Сремски
Карловци.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја
обухвата Одлуке о изменама и допунама Планаподразумева усклађивање потреба
корисника са законском регулативом и условима надлежних органа, организација и
јавних предузећа.
Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Одлуке о
изменама и допунама Плана чиниће садржаји и површине намењениексплоатационом
пољу.
Члан 7.
Ефективан рок за израду Одлуке о изменама и допунамаПланаје 120радних дана,од
дана прибављања адекватних подлога и услова од надлежних органа, организација и
ималаца јавних овлашћења.
Члан 8.
Средства за израду Одлуке о изменама и допунама Планаобезбеђује АД „ПОЛЕТ“
ИГК, Нови Бечеј, Железничка бр.13
Члан 9.
Обрађивач Одлуке о изменама и допунама Планаје Јавно предузеће за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад,
Железничка број 6/III.
Члан 10.
У поступку израде Одлуке о изменама и допунама Планапримењиваће се скраћени
поступак и неће се спроводити поступак раног јавног увида.
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Члан 11.
Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Одлука о изменама и
допунама Планаподлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Нацрта Одлуке о изменама и допунама Планана јавни увид оглашава се у
дневном и локалном листу, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања на
јавни увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити
примедбе, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
Излагање Нацрта Одлуке о изменама и допунама Планана јавни увид траје 15 дана од
дана оглашавања.
Члан 12.
Саставни део ове Одлуке је Решење општинске управе број 35-3/2019-Vод 22.01.2019.
године, да се за Одлуку о изменама и допунама Планаврши Стратешка процена утицаја
плана на животну средину.
Члан 13.
Одлука о изменама и допунама Планасачиниће се у 5 (пет) примерака у аналогном и 5
(пет) примерака у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписанеОдлуке
о изменама и допунама Плана у аналогном облику и по један примерак у дигиталном
облику чувати у својој архиви Обрађивач и Инвеститор, а преостали примерци ће се
чувати у органима Општине.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Сремски Карловци“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
Скупштина општине Сремски Карловци
БРОЈ: 35-39/2019-I/1
ДАНА: 30. августа 2019.године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радмила Букарица, с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ГРАНИЦЕ НА КАТАСТАРСКОЈ ПОДЛОЗИ
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На основу члана 9. став 1. и члана 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 82/2018) и члана 13.
Oдлуке о општинској управи Општине Сремски Карловци („Службени лист општине
Сремски Карловци“, број 40/2016), Општинска управа општине Сремски Карловци,
Одељење ѕа просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, доноси:

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Приступа се вршењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој процени
утицаја израде Одлуке о изменама и допунама Просторног плана општине Сремски
Карловци на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени).
Члан 2.
Разлози за вршење стратешке процене су сагледавање свих промена у просторнофункционалној организацији подручја које се планирају предметним планом, а које
могу имати утицаја на стање животне средине. Кроз израду Извештаја, извршиће се
стратешка процена утицаја планираних активности и биће дефинисане мере заштите
животне средине које је неопходно спровести како би се спречили или минимизирали
евентуални негативни утицаји.
Питања и проблеми, везани за заштиту животне средине, који ће бити разматрани у
Извештају о стратешкој процени су:
 Утицај планираних интервенција и садржаја на природне ресурсе: воду, ваздух
и земљиште узимајући у обзир осетљивост простора и чињеницу експлоатације
природних ресурса;
 Мере заштите животне средине са посебним освртом на број корисника, пратеће
планиране садржаје, степен комуналне опремљености као и степен угрожавања
постојећег стања у обухвату Плана.

Члан 3.
Извештај о стратешкој процени ће садржавати следеће елементе, односно биће
сачињен по следећој методологији:
1. Полазне основе стратешке процене;
2. Опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;
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3. Процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних
утицаја на животну средину;
4. Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и
процене утицаја пројеката на животну средину;
5. Програм праћења стања животне средине у току спровођења плана
(мониторинг);
6. Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
7. Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и
програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који
су питања животне средине укључена у план;
8. Закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени
представљене на начин разумљив јавности;
9. Друге податке од значаја за стратешку процену.

Члан 4.
За Носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја одређује се ЈП „Завод за
урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Завод).
За израду Извештаја о стратешкој процени носилац израде ће образовати
мултидисциплинарни стручни тим, састављен од стручних лица квалификованих за
анализу елемената стратешке процене.
Израда Извештаја о стратешкој процени пратиће динамику, односно рок за израду
Одлуке о изменама и допунама Просторног плана општине Сремски Карловци.
Члан 5.
Орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће заинтересованих органа и
организација и јавности на начин да се излагање на јавни увид Нацрта плана и
Извештаја о стратешкој процени истовремено оглашава у дневном и локалном листу,
при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Нацрта плана и Извештаја
о стратешкој процени на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка
лица могу доставити примедбе о времену и месту одржавања јавне расправе, као и
друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 6.
Средства за израду Извештаја о стратешкој процени обезбедиће Инвеститор, АД
„ПОЛЕТ“ ИГК, Нови Бечеј, Железничка бр. 13.
Члан 7.
Ово Решење ће се доставити Скупштини општине Сремски Карловци, ради уграђивања
у Одлуку о изради Одлуке о изменама и допунама Просторног плана општине Сремски
Карловци.
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Члан 8.
Ово Решење објављује се у „Службеном листу општине Сремски Карловци“.

Република Србија
Аутомомна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Број: 35-3/2019-V
Дана: 22.01.2019. године
Сремски Карловци
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Мркић Небојша, дипл.инж.арх. с.р.
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