
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 55/2019  
     30. август 2019. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 

98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 и 37/19-др.закон) и члана 44. став 1. тачка 

7.Статута општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ 

број 7/19) Скупштина општине Сремски Карловци на 32. седници од 30.августа 

2019.године  доноси 
 

 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ЦЕНТРА  
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

(комплекс верског објекта – кат. парцела бр. 7924  
КО Сремски Карловци) 

 
 

Члан 1. 

 

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради и Измена и допуна Плана детаљне 

регулације Старог центра Сремских Карловаца (комплекс верског објекта – кат. 

парцела бр. 7924 КО Сремски Карловци) („Службени лист општине Сремски 

Карловци“, број 8/18) мења се и допуњује у делуПлан детаљне регулације 

Старог центра Сремских Карловаца („Службени лист општине Сремски 

Карловци“, број 5/08) (у даљем тексту: План), који се односи на део грађевинског 

подручја Сремских Карловаца. 

 

Измене и допуне Плана детаљне регулације Старог центра Сремских Карловаца 

(комплекс верског објекта – кат. парцела бр. 7924 КО Сремски Карловци)(у даљем 

тексту: Измене и допуне Плана) обухватају део грађевинског подручја насеља 

Сремски Карловци – комплекс Манастира Ваведења Пресвете Богородице и делове 

улица Патријарха Рајачића, Карађорђеве и Војвођанске. 

 

Почетна тачка описа обухвата Измена и допуна Плана се налази на тромађи 

катастарских парцела бр. 400, 401 и 7924. Од тромеђе граница у правцу југоистока 

прати источну међу катастарске парцеле бр. 7924, пресеца улицу Карађорђеву, 

катастарска парцела бр. 2109, мења правац ка југозападу и прати источну међу 

улице Карађорђеве до тромеђе улице Карађорђеве, улице Патријарха Рајачића, 

катастарска парцела бр. 2104/1 и катастарске парцелебр. 408. Од тромеђе граница 

у правцу северозапада пресеца улицу Патријарха Рајачића, мења правац ка 

северозападу и осовином улица Патријарха Рајачића, катастарска парцела бр. 

2104/1, и улицом Војвођанском, катастарска парцела бр. 2125, долази до преломне 

тачке на осовини улице Војвођанске, у продужетку југоисточне међе катастарске 

парцеле бр. 399, где мења правац ка североистоку и долази до тромеђе улице 

Војвођанске, катастарска парцела бр. 2125 и катастарских парцела бр. 399 и 7924. 

Од тромеђе граница у правцу североистока прати западну међу катастарске парцеле 

бр. 7924 и долази до почетне тачке описа обухвата Измена и допуна Плана. 
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Укупна површина обухвата Измена и допуна Плана износи око 4904 m2(око 0,49 ha). 

 

Предметна локација се налази у катастарској општини Сремски Карловци. 

 

У обухвату Измена и допуна Плана се налазе следеће катастарске парцеле: 

 цела катастарска парцела бр. 7924 и 

 делови катастарских парцела бр. 2104/1 (део улице Патријарха Рајачића), 

2109 (део улице Карађорђеве) и 2125 (део улице Војвођанске). 
 

 
 
 
 

Члан 2. 

 

У поглављу„1.0. УВОД“, у тачки„1.1. Урбанистичка документација од утицаја 

на подручје обухваћено планом“, додаје се подтачка „1.1.1.Плански основ за 

израду Измена и допуна Плана“ са припадајућим текстом који гласи: 

 

„1.1.1. Плански основ за израду Измена и допуна Плана 
 
При изради Измена и допуна Плана уважене су смернице, обавезе, услови и 

мере заштите изпланова вишег реда: 

- Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски 

Карловци („Службени лист АПВ“, број 57/17) и 

- Плана генералне регулације Сремских Карловаца („Службени лист 

општине Сремски Карловци“, број 4/16). 
 
 

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ („Службени лист АПВ“, 

број 57/17) 

 

III  ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА 
УТИЦАЈЕМ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ HA РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ 

ОБЛАСТИ 
 

1. ЗАШТИТА ПРЕДЕЛА И ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У 

ПОДРУЧЈУ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

1.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА 

 

Полазиште за очување препознатих вредности карактера културног предела 

Сремских Карловаца представља утврђивање његовог подручја, као и 

подручја целина и подцелина, утврђених на основу изражене концентрације 

културних добара, природних вредности и њихове генеричке историјске 

повезаности. За подручје Културног предела Сремски Карловци предлаже се 

институционална заштита. Орган надлежан за послове државног премера и 

катастра у општини Сремски Карловци и Граду Новом Саду спроводи границу 

подручја Културног предела (обухват плана) и границе подручја просторних 

подцелина (посебна намена).  

 

У подручју Културног предела очуваће се и заштитити сва добра са 

споменичким вредностима и специфичне просторне целине, независно од 

њиховог формалног статуса (категорисано, евидентирано, добро под 

претходном заштитом), због њиховог одрживог коришћења за развој туризма, 
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креативних индустрија и других активности. Поред тога, очуваће се и 

структуре, разноврсност и међусобне интеракције природних (абиотичких и 

биотичких) и културних (руралних и урбаних) елемената подцелина.  

… 

 

1.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

 

За развој подручја Културног предела Сремски Карловци, али и шире, 

изражена концентрација вреднoг непокретног културнoг наслеђа, њихова 

историјска, културна и стилска повезаност, заједно са заштићеним природним 

вредностима представља полазиште за заштиту Културног предела, 

превасходно у контексту развоја културно-манифестационог туризма.  

 

За потребе квалитетног укључивања културног наслеђа у туристичку понуду 

и његовог умрежавања у већ постојећу домаћу и међународну понуду, 

потребно је створити планске мере за његово очување и обезбеђење његовог 

одрживог коришћења. Планско определење јесте очување и заштита свих 

добара са споменичким вредностима, независно од његовог формалног 

статуса (категорисано, евидентирано, регистровано и идентификовано). За 

непокретна културна добра (НКД) треба утврдити границе заштићене околине 

добра. На недовољно истраженим деловима подручја треба наставити 

континуирано рекогносцирање и истраживање материјалног и нематеријалног 

наслеђа.  

 

У сврху коришћења културног наслеђа као развојног ресурса и економског 

добра, неопходно је извршити стручну оцену у смислу дефинисања добара 

која могу бити у режиму економског коришћења и на који начин. Заштити и 

очувању наслеђа и развоју локалне заједнице допринос може дати развој 

културног туризма за потребе одрживог коришћења културног наслеђа. 

Заштиту непокретног културнoг наслеђа у подручју Културног предела 

Сремски Карловци, његову презентацију и промоцију, базирати на 

принципима очувања карактера Културног предела Сремски Карловци. 

 

Просторним планом се спроводи заштита споменика културе од јавних и 

приватних радова, заштита и презентација историјских целина (забрана 

градње индустрије, предузимање мера против негативног утицаја саобраћаја 

на историјско градско језгро, мера против негативног утицаја буке, загађења 

и др.), као и повезивање споменичког и урбаног наслеђа са околином која га 

окружује. 

… 

 

IV ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА (СА ЗОНАМА ЗАШТИТЕ) 

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

Подручје обухвата Просторног плана чини Културни предео Сремских 

Карловаца унутар којег су издвојене три предеоне целине: Фрушкогорско 

пригорје са насељима, Шумовити обронци Фрушке горе и Река Дунав са 

инундационим подручјем.  

 

Подручје посебне намене Просторног плана, јесте подручје 9 (девет) 

дефинисаних подцелина које се налазе унутар предеоних целина. Целокупан 

простор ван обухвата посебне намене, овим Просторним планом је сагледан 

као зона утицаја на посебну намену.  
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Под уређењем Културног предела Сремских Карловаца подразумева се 

спровођење низа мера и активности ради заштите, обнављања и унапређења 

културних и природних вредности и предела, у циљу очувања разноврсности 

карактеристичних амбијенталних целина и процеса у екосистему. 

… 

 

1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ПРОСТОРНИМ ПОДЦЕЛИНАМА 

 

У подручју обухвата Просторног плана дефинисано је девет просторних 

подцелина са: границом подручја, правилима уређења и правилима грађења 

унутар њих.  

 

Унутар предеоне целине „Фрушкогорско пригорје са насељима“ дефинисано 

је пет просторних подцелина: 

1. „Градско језгро Сремских Карловаца“ 

2. „Западни прилаз са Текија“ 

3. „Источни прилаз са Банстола“ 

4. „Долина Ешиковачког потока“ 

5. „Панорамска стаза“. 

… 

За подручје просторних подцелина, које чине посебну намену, овим 

Просторним планом дају се правила уређења за: 

- директну примену Просторног плана; 

- директну примену Просторног плана уз обавезну израду урбанистичког 

пројекта; 

- израду плана детаљне регулације на основу смерница дефинисаних 

овим Просторним планом; 

- примену донетих планских докумената општине Сремски Карловци, уз 

обавезну примену смерница и мера заштите утврђених овим 

Просторним планом;  

а према Рефералној карти бр. 4. - Карта спровођења. 

… 

 

1.2.1. Просторна подцелина „Градско језгро Сремских Карловаца“ 

 

Ова подцелина представља простор Просторно културно-историјске целине 

„Градско језгро Сремских Карловаца“ са заштићеном околином1, и налази се у 

целини у грађевинском подручју Сремских Карловаца и чини је градско 

грађевинско земљиште.  

 

Уређење ове подцелине се усмерава на заштиту избалансиране представе 

урбаног амбијента са архитектонско-стилским и културно-историјским 

вредностима, и његовог природног окружења.  

 

За градско грађевинско земљиште Сремских Карловаца унутар ове просторне 

подцелине примењују се планска документа општине Сремски Карловци уз 

обавезну примену смерница и мера заштите утврђених овим Просторним 

планом (Реферална карта бр. 4. - Карта спровођења). 

… 

 

 

 

                                                 
1Према Одлуци 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“, број 12/16) 
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ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

(„Службени лист општине Сремски Карловци“, број 4/16) 

 

II ................................................................  ПЛАНСКИ ДЕО 
… 

 

5. ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

 

У складу са постојећом организацијом насеља, карактеристикама простора, 

природним и створеним условима, процене потреба и могућности развоја, 

издваја се дванаест просторних целина у оквиру грађевинског подручја 

Сремских Карловаца. 

… 

 

Просторна целина 1 – Стари центар 

 

Просторна целина обухвата површину око 21,80 ha.  

 

Намене у оквиру ове целине су следеће: становање (традиционално и новије, 

различити облици становања и типологија објеката); јавне службе (објекти 

образовања: предшколска установа, основна школа, средња школа, објекти 

социјалне заштите, објекат здравствене заштите, објекти намењени култури, 

физичкој култури, органима локалне самоуправе и осталим јавним 

службама); верски објекти и комплекси (објекти и комплекси Српске 

православне цркве и Католичке цркве); пословање; комуналне површине 

(постојећи комплекс пијаце и простор за продају цвећа и садног материјала); 

садржаји општеградског центра; саобраћајне површине и површине 

намењене инфраструктури и водно земљиште (Стражиловачки поток). 

… 

 

6. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА СА НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА И БИЛАНСИМА 

… 

Општеградски центри 

 

За Сремске Карловце најдрагоценији простор је постојећи, Стари центар где 

је концентрисано највише значајних па и монументалних објеката вредног 

урбаног наслеђа. Ту се налази већина ванстамбених садржаја посебно из 

области образовања, религије, културе, управе као и низ пословних и 

пратећих садржаја (угоститељство, трговина, занатство, канцеларијско-

административни простор).  

 

Површина Старог центра – историјског језгра са непосредним окружењем, 

планом се коригује и утврђује на 21,79 ha.  

 

Планирани развој центра одвијаће се у оквиру историјске матрице уз 

очување постојећих вредности градитељске и културне баштине али и уз 

његово унапређење и омогућавање даљег развоја пре свега коришћењем 

постојећих капацитета. У оквиру развоја центра обезбедиће се 

ревитализација функција које Сремске Карловце чине националним, 

духовним и културним средиштем а и увођење нових намена. 

… 

Верски објекти и комплекси 

 

У оквиру центра доминирају монументални објекти и комплекси Српске 

православне цркве што је одраз значајне функције Српске православне цркве 

у Сремским Карловцима, како у прошлости (развијен центар православних 

Срба још од 16. века) тако и данас.  
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У Сремским Карловцима се налазе резиденцијални простори Патријаршије, 

седиште Епархије сремске, Парохија карловачка, три храма из 18. века 

изузетне вредности као и две капеле.  

 

У објекте и комплексе Српске православне цркве спадају: Патријаршија, 

Стара патријаршија, Саборна црква, Црква Св. Петра и Павла (Доња црква), 

Црква Ваведенска (Горња црква), зграда Црквено-народних фондова, зграда 

Семинара, Фабрика свећа, пословни простор на Тргу Бранка Радичевића број 

7, пословни објекат (некадашња Патријаршијска библиотека), комплекс 

„Дворске баште“ и Стефанеум. 

 

Сви објекти, који су углавном заштићени споменици културе, задржавају се у 

највећој мери без промена, као и припадајуће парцеле, а за неке објекте 

планом се омогућава даље уређење, боље и ефикасније коришћење или 

намена која доприноси ревитализацији функција који чине Сремске Карловце 

духовним и културним средиштем (архиви, научни институти, библиотеке и 

сл.).  

… 

 

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 Србији2 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“3. 
 

                                                 
2Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине Војводине, Сремски Карловци су издвојени као специфично  

културно подручје и културно-пејзажна целина. 
3На основу достављених услова Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин. 
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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 Петроварадини 

Републички завод за заштиту споменика културе – Београд. 

… 

Евидентирана непокретна културна добра (споменици културе са или без 

заштићене околине, просторно културно историјске целине и археолошка 

налазишта), као и објекти који уживају претходну заштиту (у року од три 

године од дана евидентирања) уживају заштиту утврђену законом, и за 

радове на истим морају се прибавити мере заштите (услови за предузимање 

мера техничке заштите, сагласност на пројекте и документацију за извођење 

радова). 

 

9.1.1.  Непокретна културна добра 

 

У оквиру границе грађевинског подручја налазе се следећа непокретна 

културна добра која су заштићена законом: 

 

 Археолошки локалитети:4 

„Унутар просторне културно-историјске целине и заштићене околине 

утврђено је постојање археолошких локалитета, од којих су неки у рангу 

посебне вредности:“  

… 

- „порта Горње цркве – на овом простору регистровани су налази из неолита 

(старчевачка култура), касног бронзаног доба и касног средњег века, као и 

позније гробље око цркве;“ 

… 

  

 

Просторна културно-историјска целина5:  

Просторна културно-историјска целина „Старо језгро Сремских Карловаца“, 

непокретно културно добро од изузетног значаја („Службени гласник СРС“, 

број 16/90). 
 

 Појединачно заштићени објекти – споменици културе6: 

… 

„Горња црква, посвећена Ваведењу Богородице, сазидана 1746. год. за време 

патријарха Арсенија IV – Решење бр. 01-31/2, Покрајинског завода за 

заштиту споменика културе Нови Сад, 18.01.1972.;“ 

… 
 

10. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

… 

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

и план генералне регулације 
 

На највећем делу подручја на којима су у претходном временском периоду 

донешени планови детаљне регулације и даље остаје основ за реализацију 

план детаљне регулације.  
 

Правила утврђена у овим планским документима се и даље примењују осим у 

деловима где се мењају и/или допуњују овим планом. 
 

Ова правила су основ за спровођење до доношења нових планова детаљне 

регулације, а при изради нових планова користиће се као усмеравајућа. 

                                                 
4На основу услова Покрајинског завода за заштиту споменика културеПетроварадин и Републичког завода за заштиту споменика културе. 
5На основу услова Републичког завода за заштиту споменика културе и Одлуке Народне скупштине од 26. новембра 1990. године. 
6На основу услова Републичког завода за заштиту споменика културе и Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин. 
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Измене важећих планова детаљне регулације за које је основ за реализацију 

план генералне регулације или делом план детаљне регулације а делом план 

генералне регулације, представљене су на графичком приказу број 7.1. 

„Спровођење плана“ а то су: 

Измене су: 

1. На подручју Просторне целине 1 (Стари центар) од измене 1 до измене 4 и 

измена 34; 

… 

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: 

… 

2) На подручјима Просторних целина 1 и 5 (Стари  центар и улазни правац са 

саобраћајним коридором), правила уређења и грађења се допуњују обавезом 

инжењерско-геолошких истраживања по парцели за изградњу нових или 

доградњу постојећих објеката; 

… 

4) На подручју Просторних целина 1, 5, 7, 8, 9 и 10 (Стари центар, Улазни 

правац са саобраћајним коридорима, Дока, Черат, Магарчев брег и Ешиковац 

и Ћушилово са окружењем), правила уређења, грађења и парцелације се 

мењају и/или допуњују правилима утврђеним у делу текста „ОПШТА ПРАВИЛА 

ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“ која се односе на:  

- положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле; 

- услове за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели;  

- грађевинске елементе објеката;  

- врсте и намене објеката чија је изградња забрањена. 

… 

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:  

1. Просторна целина 1 (Стари центар)   

Примењује се:  

- План детаљне регулације Старог центра Сремских Карловаца („Службени 

лист Општине Сремски Карловци“, број 5/08). 

… 

 

10.5.  Урбанистички планови и делови планова који престају да важе 

… 

Планови који престају да важе у делу: 

- План детаљне регулације Старог центра Сремских Карловаца („Службени 

лист Општине Сремски Карловци“, број 5/08); 

… 

 

11. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

… 

11.3. Правила усмеравајућег карактера за израду планова детаљне 

регулације 

… 

Општеградски центри 

 

1) Стари центар 
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Стари центар представља најдрагоценији простор у Сремским Карловцима, ту 

је концентрисано највише најзначајнијих и монументалних објеката вредног 

урбаног наслеђа као ванстамбених садржаја (област образовања, религије, 

културе, управе), пословних садржаја (угоститељство, трговина, занатство, 

канцеларијско-административни простор). На простору центра, планира се и 

минимално учешће становања око 30% у односу на целину.  

 

Правила уређења и грађења у Старом центру, историјском језгру и његовом 

непосредном окружењу утврдиће се у складу са усмеравајућим правилима 

која су дефинисана овим планом посебно за сваку намену. При томе се 

поштује став да се центар, који је у највећем делу и културно-историјска 

целина од изузетног значаја, не мења, али да му се развој обезбеди 

рационалнијим коришћењем постојећих капацитета, односно да се обезбеде 

поред чувања градитељског наслеђа и ревитализација и урбана обнова.  

 

При изради плана детаљне регулације поштоваће се следеће смернице:  

- да се у оквиру центра обезбеди заштита, очување постојећих вредности 

градитељске и културне баштине и његово унапређење и омогућавање 

даљег развоја; 

- да се планирани развој центра одвија у оквиру историјске матрице уз 

очување карактера града, наслеђеног идентитета, традиције, културно-

историјског и природног амбијента; 

- да се у оквиру развоја центра обезбеди ревитализација функција које 

Сремске Карловце чине националним, духовним и културним средиштем, 

али и увођење нових намена које не смеју да разоре постојећу структуру 

старог центра и његову амбијенталност; 

- да у планирању нових просторних односа и елемената градске структуре, 

сви градитељски захвати буду подређени очувању и унапређењу 

карактеристичне слике Сремских Карловаца и допринесу атрактивности, 

функционалности и квалитету урбаних амбијената, уз чување визуелних 

коридора из којих се сагледавају и симболи који их идентификују; 

- да се обезбеди заштита и унапређење отворених јавних простора: мреже 

јавних зелених површина и културног пејзажа (тргови, скверови, улице, 

парковске површине, шеталишта, баште и др.); 

- да се омогући чување и унапређење природних елемената интегрисаних у 

градску структуру и по којима се препознају амбијенталне целине 

(карактеристике рељефа, зеленило, поток, природни пејзажи и др.). 

… 

 

Верски објекти и комплекси 

 

Објекти и комплекси Српске православне цркве 

 

Сви објекти Српске православне цркве су углавном заштићени споменици 

културе и налазе се у оквиру просторне културно-историјске целине и 

задржавају се у највећој мери без промена као и припадајуће парцеле. 

Плановима детаљне регулације ће се предложити даље уређење, боље и 

ефикасније коришћење или намена која доприноси ревитализацији функција 

које чине Сремске Карловце духовним и културним средиштем (архиви, научни 

институти, библиотеке, галеријске и музејске поставке и сл.).  

 

Могућност интервенције у оквиру појединачних комплекса (нпр. на 

постојећим дворишним објектима у оквиру комплекса Патријаршије) биће 

могуће искључиво уз сагласност службе заштите. Планира се уређење ових 

целина, уз одговарајући концепт озелењавања (поплочавање и 

успостављање пешачких комуникација, урбани мобилијар, декоративна 

расвета, допуњавање већ постојећег вредног зеленила и др.). 
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Намене ових објеката се задржавају (осим објекта број 7 на Тргу Бранка 

Радичевића из којег је исељен пословни простор  Скупштине Општине). 

Дозвољени су и сви остали комплементарни садржаји из области религије, 

образовања, културе, науке итд. 

… 

Комплекс Горње ваведенске цркве у улици Патријарха Рајачића као и 

комплекс Доње цркве Светог Петра и Павла у улици Митрополита 

Стратимировића, односно сви црквени објекти и парцеле које црква користи 

задржавају се без промена, међутим, планом се оставља могућност да се 

временом, када се стекну услови, комплекс црквене порте Доње цркве 

прошири на парцелу чији је корисник Општинско удружење пензионера. Ова 

парцела која се наслања на црквену порту, налази се у непосредној близини 

платана велике старости (споменик природе) па ће на будући режим утицати 

услови заштите како градитељског наслеђа тако и природе. 

 

Планом се оставља могућност рационалнијег коришћења парцеле број 407 и 

406 (комплекс Горње цркве), планирање нових објеката и реализације 

садржаја из области религије, уз услове заштите.  

… 

Код црквених комплекса које припадају СПЦ, као и Католичкој цркви, 

изузетно могу градити нови објекти на парцелама, али само уз одобрење и 

услове надлежног завода и у функцији обављања религијских обреда и 

верског образовања. 

 

19. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

… 

Оптимално повољан терен обухвата подручја која су најпогоднија за 

изградњу.  У геоморфолошком погледу то су платои, терени са врло благим 

нагибом и шире речне долине. Анализом аероснимака и теренском 

проспекцијом нису примећени знаци нестабилности тла, што значи да се ради 

о стабилном терену добрих физичко-механичких карактеристика. То је 

подручје платоа југозападно од Ровина, и било које се протеже централним 

делом истражног простора. 

Друго веће подручје оптимално повољног терена изграђено је од песка, 

шљунка и глина, код којих носивост није велика, али је сасвим довољна за 

изградњу различитих објеката на њима. Највећим делом овај део терена је 

данас изграђен, а то је подручје самог места Сремски Карловци ближе 

железничкој прузи Нови Сад-Београд. 

 

На свим наведеним подручјима унутар описане категорије могућа је градња 

без претходних санационих радова.“ 

…  

 

 

У поглављу „1.0. УВОД“, у тачки„1.2. Положај, карактеристике и улога 

подручја у простору насеља, однос подручја са простором у окружењу“, 

додаје се подтачка „1.2.1.Постојеће стање простора у оквиру обухвата Измена 

и допуна Плана“ са припадајућим текстом који гласи: 

„1.2.1. Постојеће стање простора у оквиру обухвата Измена и допуна 
Плана 

 

Простор у оквиру обухвата Измена и допуна Плана налази се у грађевинском 

подручју насеља Сремски Карловци, у оквиру Старог центра Сремских 

Карловаца. Изменама и допунама Плана обухваћена је парцела комплекса 

цркве, односно парцела комплекса манастира на катастарској парцели бр. 
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7924 КО Сремски Карловци (извршена је препарцелација кат. парцела бр. 

406 и 407 КО Сремски Карловци, те је формирана кат. парцела бр. 7924 КО 

Сремски Карловци), као и делови улица Патријарха Рајачића, Карађорђеве и 

Војвођанске. Предметни простор налази се у оквиру просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног 

културног добра од изузетног значаја, која је утврђенаОдлуком 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“, број 12/16) . Према Просторном 

плану подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци простор 

обухваћен Изменама и допунама Плана налази се у оквиру Културног предела 

Сремски Карловци, предеоне целине Фрушкогорско пригорје са насељима, 

посебне намене простора - просторне подцелине „Градско језгро Сремских 

Карловаца“.  

 

Предметни простор обухвата комплекс Цркве Ваведења Пресвете Богородице 

(комплекс Горње цркве) који се налази на углу улица Патријарха Рајачића и 

Карађорђеве. Верски објекат Српске православне цркве - Црква Ваведења 

Пресвете Богородице изграђена је у југозападном делу комплекса. Поред цркве, 

у оквиру комплекса изграђени су и други објекти. Палионица свећа изграђена је 

у југозападном делу комплекса, северозападно од цркве, а помоћни објекат је 

изграђен у западном делу комплекса, северозападно од цркве, на 

падини.Комплекс Цркве Ваведења Пресвете Богородице ограђен је зиданом 

оградом са западне, јужне и источне стране, док је са северне стране ограђен 

жичаном оградом. 

 

Комплекс Цркве Ваведења Пресвете Богородице проглашен је комплексом 

Манастира Ваведења Пресвете Богородице, на основу Повеље о проглашењу 

Цркве Ваведења Пресвете Богородице у горњем граду Сремских Карловаца у 

„Манастир Ваведења Пресвете Богородице“. 

 

Терен у оквиру манастирског комплекса карактерише велика висинска 

разлика. Југозападни део комплекса манастира, на коме се налазe постојећи 

објекти (Црква Ваведења Пресвете Богородице и палионица свећа)је 

заравњен, просечне надморске висине око 86,80 mANV. Средишњи део 

манастирског комплекса карактерише нагли пад терена према североистоку 

(висинска разлика у том делу износи око 6 m), док je у северном делу терен 

поново заравњен, просечне надморске висине око 78,60 mANV. 

Зелене површине заузимају највећи део површине манастирског комплекса. 

Око постојећих објеката, Цркве Ваведења Пресвете Богородице и палионице 

свећа, заступљен је мањи број декоративних садница лишћарског порекла, 

четинарских врста и партерног зеленила. У оквиру осталих зелених површина 

у манастирском комплексу, које су неуређене, налазе се и саднице воћа.  
 

Саобраћајна повезаностманастирског комплекса је остварена преко колског 

прилаза из улице Патријарха Рајачића, као и из Карађорђеве улице. Такође, 

пешачки прилаз остварен је из улице Патријарха Рајачића и Карађорђеве 

улице. Експлоатационо стање коловозних и пешачких површина у уличним 

коридорима је релативно добро. 
 

У улицама које окружују манастирски комплекс налазе се постојеће 

инсталације водовода, канализацијe отпадних вода и канализацијe 

атмосферских вода. У улици Војвођанској изграђена је водоводна мрежа ø100 

mm, a у улици Патријарха Рајачића водоводна мрежа ø150 mm. Канализација 

отпадних вода ø250 mm изграђена је у улици Патријарха Рајачића. 

Канализација атмосферских вода ø 500 mm изграђена је у улици Патријарха 
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Рајачића. У оквиру манастирског комплекса, источно од Цркве Ваведења 

Пресвете Богородице, налази се чесма.  
 

У улицама које окружују манастирски комплекс изграђена је дистрибутивна 

електроенергетска средњенапонска и нисконапонска подземна и надземна 

мрежа, као и електронска комуникациона мрежа. У непосредној близини 

манастирског комплекса налази се објекат дистрибутивне зидане 

трафостанице преко које се постојећи потрошачи снабдевају електричном 

енергијом.  
 

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.   
 

У улицама које окружују манастирски комплекс (у Војвођанској улици и 

улици Патријарха Рајачића) постоји изграђена дистрибутивна гасоводна 

мрежа, али постојећи објекти у оквиру манастирског комплекса нису 

прикључени на дистрибутивну гасоводну мрежу.  
 

Природна добра 
 

Простор обухваћен Изменама и допунама Плана се налази у оквиру заштитне 

зоне Националног парка „Фрушка гора“. 
 

На простору обухвата Измена и допуна Плана нема заштићених природних 

добара, нити природних добара која су предложена за заштиту.  
 

Културна добра 
 

Комплекс Манастира Ваведења Пресвете Богородице налази се у најстаријем 

делу града – „Горњим Карловцима“, протоурбаном језгру, формираном на 

неолитском насељу и касније око средњовековног утврђења Каром. 

Предметни манастирски комплекс налази се у оквиру амбијента који има 

значајне архитектонске и урбанистичке вредности које га чине просторном, 

културно-историјском целином највише категорије. 
 

Простор обухваћен границом обухвата Измена и допуна Плана налази се у 

оквиру просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских 

Карловаца“, непокретног културног добра од изузетног значаја, која је 

утврђена Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите 

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

непокретног културног добра од изузетног значаја.  

Поменутом Одлуком, у оквиру просторно културно-историјске целине 

појединачно су утврђени објекти за непокретна културна добра – споменике 

културе, између осталог: 

- Горња црква, посвећена Ваведењу Богородице, сазидана 1746. године за 

време патријарха Арсенија IV - Решење бр. 01-31/2, Покрајинског завода 

за заштиту споменика културе Нови Сад, од 18. јануара 1972. године; 

- Иконостас Горње цркве из друге половине 18. века, рад Димитрија 

Бачевића и две иконе, вероватно руског порекла - Решење број 1352, 

Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад, од 31. 

децембра 1952. године. 

 

Према подацима из Просторног плана подручја посебне намене културног 

предела Сремски Карловци простор обухваћен Изменама и допунама Плана 

налази се у оквиру предеоне подцелине „Градско језгро Сремских 

Карловаца“. У Просторном плану подручја посебне намене културног предела 
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Сремски Карловци објекти који се налазе у граници просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца”, дефинисане 

Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно 

културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, 

непокретног културног добра од изузетног значаја, груписани су у три 

категорије: објекти од посебне вредности, објекти од вредности и објекти без 

вредности. Такође, поменутом Одлуком дефинисана је и заштићена околина 

просторно културно-историјске целине. Обухваћени простор и објекти, за 

сваку категорију, као и простор „Заштићене околине просторно културно-

историјске целине“ дефинисан је поменутом Одлуком, са списком 

катастарских парцела.  

 

Према подацима из Просторног плана подручја посебне намене културног 

предела Сремски Карловци у оквиру обухвата Измена и допуна Плана 

утврђено 

је да се налазе објекти од посебне вредности (објекти на катастарским 

парцелама брoj 406 и 407).7 

 

Просторним планом подручја посебне намене културног предела Сремски 

Карловци дат је преглед споменика културе, међу којима се налази Горња 

црква посвећена Ваведењу Богородице, у улици Патријарха Рајачића (објекат 

сакралне архитектуре), у Сремским Карловцима. Такође, дат је преглед 

добара која уживају претходну заштиту, међу којима су археолошки 

локалитети у порти Горњe цркве (к.п. бр. 406, 407).7 

 

Према подацима из Плана генералне регулације Сремских Карловаца, у 

оквиру обухвата Измена и допуна Плана налазе се непокретна културна 

добра која су заштићена законом. У порти Горње цркве налази се археолошки 

локалитет8. На предметном простору регистровани су налази из неолита 

(Старчевачка култура), касног бронзаног доба и касног средњег века, као и 

позније гробље око цркве. Такође, у оквиру обухвата Измена и допуна Плана 

утврђен је заштићен објекат - споменик културе9 -Горња црква, посвећена 

Ваведењу Богородице, сазидана 1746. год. за време патријарха Арсенија IV – 

Решење бр. 01-31/2, Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови 

Сад, 18.01.1972. 

 

Стање животне средине 

 

Предметни манастирски комплекс, с обзиром на своју намену, не представља 

извор загађивања и буке, нити на други начин угрожава квалитет животне 

средине. 

Према подацима Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне 

средине, Општинске управе општине Сремски Карловци, за територију 

општине се не води Локални регистар извора загађивања, што онемогућава 

утврђивање потенцијалних негативних утицаја на манастирски комплекс који 

је предмет Измена и допуна Плана. 
 

На потезу „Просјанице“, 2,5 km низводно од границе грађевинског подручја 

Сремских Карловаца налазе се два севесо10 комплекса: доо „Промист“ и доо 

„Дунав оил терм“. Зона забрањене изградње објеката (јавне намене, становања 

и туристичких објеката) и севесо повредива зона ових комплекса не обухватају 

                                                 
7Извршена је препарцелација кат. парцела бр. 406 и 407 КО Сремски Карловци, те је формирана кат. парцела бр. 7924 КО Сремски Карловци 
8На основу услова Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин и Републичког завода за заштиту споменика културе. 
9На основу услова Републичког завода за заштиту споменика културе и Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин. 
10Комплекси у оквиру којих се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама 

једнаким или већим од количина наведених у Правилнику о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте 

докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса („Службени гласник РС”, број 41/10). 
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манастирски комплекс, односно површину која је предмет Измена и допуна 

Плана.“ 

 
 

Иза поглавља „2.0. ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА ОБУХВАЋЕНОГ 

ПЛАНОМ“, додаје се поглавље „2.0.А. ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА 

ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА“ са припадајућим текстом који гласи: 
 

„2.0.А.ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОБУХВАТУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 

Простор обухваћен границом обухвата Измена и допуна Плана налази се у 

оквиру границе грађевинског подручја Сремских Карловаца која је утврђена 

Планом генералне регулације Сремских Карловаца.  
 

Предметни простор чини постојеће грађевинско земљиште, односно следеће 

катастарске парцеле: 

- цела катастарска парцела бр. 7924 и 

- делови катастарских парцела бр. 2104/1 (део улице Патријарха Рајачића), 2109 (део 
улице Карађорђеве) и 2125 (део улице Војвођанске).“ 
 
 

У поглављу „3.0. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“, у тачки „3.1. 

Урбанистичко решење“, тринаести пасус мења се и гласи: 
 

„За комплекс Горње Ваведенске цркве,односно комплекс Mанастира Ваведења Пресвете 
Богородице, у улици Патријарха Рајачића предвиђене су измене које су утврђене 
Изменама и допунама Плана, док се комплекс Доње цркве Светог Петра и Павла у улици 
Митрополита Стратимировића, односно сви црквени објекти и парцеле или више парцела 
које Доња црква Светог Петра и Павла користи задржавају без икаквих промена.“  

 
 
 

У поглављу „4.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“, у тачки „4.1. Услови 

уређења и грађења у оквиру зона (грађевинске целине)“, у наслову „Остале 

површине“,у поднаслову„I Објекти и комплекси Српске православне 

цркве“,шести пасус мења се и гласи: 
 

„За Комплекс Горње ваведенске цркве, односно комплекс Mанастира 

Ваведења Пресвете Богородице, у улици Патријарха Рајачића предвиђене су 

измене, односно утврђена су правила уређења и грађења за предметни 

комплекс (поглавље „4.0.А. Правила уређења и грађења за обухват Измена и 

допуна Плана“). Комплекс Доње цркве Светог Петра и Павла у улици 

Митрополита Стратимировића, односно сви црквени објекти и парцеле (збир 

парцела) које црква користи се задржавају без икаквих промена. Међутим, 

планом се оставља могућност да се временом, када се стекну услови, 

комплекс црквене порте прошири на парцелу чији је корисник Општинско 

удружење пензионера. Ова парцела која се наслања на црквену порту, 

налази се у непосредној близини платана велике старости (споменик 

природе) па ће на будући режим утицати услови заштите како градитељског 

наслеђа тако и природе.“ 

 

 

У поглављу „4.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“, у тачки „4.3. Услови за 

образовање парцела јавног грађевинског земљишта“, у тексту под 

насловом„Јавно грађевинско земљиште“,у поднаслову „Трансформаторске 

станице“врше се следеће измене: 
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У другој алинеји, након броја „440“ додаје се број „7924“. 
 

Иза друге алинеје додаје се трећа алинеја, који гласи: 

„ - Изменама и допунама Плана дефинисане су регулационе линије планиране 

површине јавне намене (на делу кат. парцеле број 7924 КО Сремски 

Карловци) на којој је предвиђена изградња трансформаторске станице 

(поглавље „4.0.А. Правила уређења и грађења за обухват Измена и допуна 

Плана“, тачка „4.0.А.1. Правила уређења“, подтачка „4.0.А.1.4. Регулационе 

линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози“, подподтачка „4.0.A.1.4.1. План 

регулације“).“ 
 
 

Иза поглавља „4.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“додаје се поглавље 

„4.0.А.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА“ са припадајућим текстом који гласи: 

 

„4.0.А. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА 

4.0.А.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

4.0.A.1.1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ 
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

 

Предметни простор у обухвату Измена и допуна Плана налази се у оквиру 

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

непокретног културног добра од изузетног значаја. 
 

Изменама и допунама Плана утврђује се планско решење за изградњу објеката и 

уређење површина у оквиру комплекса Манастира Ваведења Пресвете 

Богородице који су неопходни за функционисање комплекса, а планира се и 

изградња неопходне инфраструктуре на површинама ван манастирског 

комплекса, те се у оквиру обухвата Измена и допуна Плана издвајају две 

целине: 

- манастирски комплекс и  

- површине ван манастирског комплекса (површине јавне намене). 
 

Изменама и допунама Плана предвиђена је промена намене комплекса цркве 

у комплекс манастира, с обзиром на то да је Црква Ваведења Пресвете 

Богородице проглашена Манастиром Ваведења Пресвете Богородице на 

основу Повеље о проглашењу Цркве Ваведења Пресвете Богородице у 

горњем граду Сремских Карловаца у „Манастир Ваведења Пресвете 

Богородице“. Сходно томе планира се уређење предметног комплекса у 

складу са другачијим сакралним карактером, те се у оквиру целине 1 - 

манастирског комплекса издвајају следеће зоне: 

- сакрална зона, 

- монашко-стамбена зона и 

- економска зона. 
Целину 2 – површине ван манастирског комплекса (површине јавне намене) 

представљају постојеће површине јавне намене – делови уличних коридора 

који се налазе уз манастирски комплекс, као и планирана површина јавне 

намене, поред манастирског комплекса, у оквиру које је предвиђена 

изградња трансформаторске станице. 
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4.0.A.1.1.1.  ЦЕЛИНА 1 – МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС 
 

С обзиром на то да се Изменама и допунама Плана мења намена комплекса 

цркве у манастирски комплекс, односно да предметни простор мења своју 

садашњу функцију градске цркве са портом и да се трансформише у монашку 

насеобину која има другачији сакрални карактер и ограничења по питању 

доступности и намене простора, односно да се монашки живот у њој одвија 

по правилима утврђеним типиком Српске православне цркве, неопходно је 

просторно дефинисање зона у оквиру манастирског комплекса. Из тих 

разлога у оквиру манастирског комплекса дефинисане су следеће зоне: 

сакрална зона, монашко-стамбена зона и економска зона.  

4.0.A.1.1.1.1. Сакрална зона 
 

Сакрална зона налази се у југозападном делу манастирског комплекса, уз 

Војвођанску улицу и улицу Патријарха Рајачића. У оквиру сакралне зоне 

налазе се постојећи објекти Српске православне цркве – Црква Ваведења 

Пресвете Богородице и палионица свећа, као и пешачке површине (стазе, 

плато и степениште) и зелене површине (декоративна висока и партерна 

вегетација). Црква Ваведења Пресвете Богородице са палионицом свећа и 

главним пешачким улазом представља сакрално језгро комплекса. Поред 

постојећег пешачког улаза из улице Патријарха Рајачића, у овој зони 

планира се и режимски улаз за ургентна возила, такође из улице Патријарха 

Рајачића. 

4.0.A.1.1.1.2. Монашко-стамбена зона 
 

Монашко-стамбена зона планира се источно од сакралне зоне, у југоисточном 

делу манастирског комплекса, паралелно са регулационом линијом 

Карађорђеве улице. У оквиру монашко-стамбене зоне планира се изградња 

манастирског конака, као и уређење пешачких површина (стазе, платои, 

степеништа и рампе) које би се надовезале на постојећи плато и стазе око 

цркве. У североисточном делу ове зоне предвиђен је и пешачки улаз из 

Карађорђеве улице. Уређење зелених површина, односно декоративне 

партерне вегетације планирано је у јужном делу ове зоне.  

4.0.A.1.1.1.3. Економска зона 
 

Економска зона планирана је у северном и северозападном делу 

манастирског комплекса. У овој зони планира се изградња економског 

објекта, а предвиђен је и колски улаз у манастирски комплекс из 

Карађорђеве улицеи планира се изградња саобраћајно-манипулативних 

површина и паркинг површина. Такође, у оквиру ове зоне планира се и 

уређење пешачких површина (стаза) и зелених површина (воћњак и висока и 

партерна вегетација), као и уређење површине за држање посуда за 

привремено одлагање отпадних материја.  
 
 

4.0.A.1.1.2. ЦЕЛИНА 2 – ПОВРШИНЕ ВАН МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА  
(ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ) 

 

У оквиру обухвата Измена и допуна Плана налазе се површине ван 

манастирског комплекса, односно постојеће површине јавне намене – делови 

уличних коридора (делови улица Патријарха Рајачића, Карађорђеве и 

Војвођанске), у оквиру којих је планирано уређење и изградња 

инфраструктуре. Поред постојећих површина јавне намене, у овој целини 
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планирана је и површина јавне намене на којој се планира изградња 

трансформаторске станице. 
 

4.0.A.1.2.ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
 

4.0.A.1.2.1. МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС 

4.0.A.1.2.1.1. Објекти у оквиру манастирског комплекса (постојећи објекти и 
планиране површине у оквиру којих је предвиђена изградња 
објеката) 

 

Постојећи објекти 
 

Горња црква, посвећена Ваведењу Богородице, која се налази се у оквиру 

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

непокретног културног добра од изузетног значаја, представља појединачно 

утврђен објекат за непокретно културно добро – споменик културе, 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. Црква Ваведења Пресвете 

Богородице, као веома значајан објекат сакралне архитектуре, поред основне 

верске функције представља и значајан просторни репер насеља Сремски 

Карловци и заузима посебно место у силуети насеља. 
 

Црква Ваведења Пресвете Богородице налази се у југозападном делу 

манастирског комплекса, на заравњеном делу комплекса и заузима 

доминантну урбанистичку позицију која не сме бити нарушена 

новопланираним објектима. 
 

Палионица свећа налази се северозападно од цркве, такође на заравњеном 

делу манастирског комплекса. 
 

Планиране површине у оквиру којих је предвиђена изградња објеката 
 

Планирана површина у оквиру које је предвиђена изградња конака 

манастира 
 

У складу са плановима вишег реда (Просторним планом подручја посебне 

намене културног предела Сремски Карловци и Планом генералне регулације 

Сремских Карловаца) и Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и 

мера заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро 

Сремских Карловаца“, непокретног културног добра од изузетног значаја, као 

и условима Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд, у 

оквиру предметног комплекса планира се изградња конака манастира. 
 

Планом генералне регулације Сремских Карловаца остављена је „могућност 

рационалнијег коришћења парцеле број 407 и 406 (комплекс Горње цркве), 

планирање нових објеката и реализације садржаја из области религије, уз 

услове заштите“.11 

 

Такође, Просторним планом подручја посебне намене културног предела 

Сремски Карловци, а 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, 

                                                 
11Извршена је препарцелација кат. парцела бр. 406 и 407 КО Сремски Карловци, те је формирана кат. парцела бр. 7924 КО  

Сремски Карловци 
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утврђено је следеће: „на катастарским парцелама број 406 и 407, могућа је 

изградња нових објеката, искључиво у функцији Цркве Ваведења Богородице 

(Горње цркве), а према условима надлежног завода за заштиту споменика 

културе“.11 
 

Конак манастира је планиран у југоисточном делу манастирског комплекса, 

источно од цркве, паралелно са регулационом линијом Карађорђеве улице. 

Садржаји у оквиру планираног манастирског конака треба да задовоље 

новонастале потребе манастира и манастирског живота. 
 

Планирана површина у оквиру које је предвиђена изградња економског 

објекта 
 

Економски објекат је планиран у североисточном делу манастирског 

комплекса. Планирани економски објекат предвиђен је за потребе одређених 

економских активности у оквиру манастирског комплекса. 
 

Планирана површина на коју је предвиђено измештање чесме 
 

Постојећа чесма у оквиру манастирског комплекса налази се на простору на 

коме су Изменама и допунама Плана предвиђене пешачке површине, односно 

плато, како би се приступило планираном монашком конаку. Из тог разлога 

Изменама и допунама Плана предвиђено измештање чесме северозападно од 

постојеће локације, на плато између Цркве Ваведења Пресвете Богородице и 

планираног монашког конака. 

4.0.A.1.2.1.2.  Површине у оквиру манастирског комплекса 
 

Пешачке површине (стазе, платои, степеништа и рампе) и пешачки улази у 

манастирски комплекс 
 

Поред постојећих пешачких површина око постојећих објеката, Цркве 

Ваведења Пресвете Богородице и палионице свећа, планирају се и пешачке 

површине око планираног монашког конака. Такође, планирају се и пешачке 

површине према економској зони манастирског комплекса, као и у оквиру 

економске зоне. У одређеним деловима пешачких површина предвиђена су 

степеништа и рампе како би се савладала висинска разлика у оквиру 

манастирског комплекса и омогућио приступ планираним садржајима. 
 

Поред постојећег пешачког улаза из улице Патријарха Рајачића који се 

задржава, планира се и измештање пешачког улаза у улици Карађорђевој, 

јужно од постојеће локације. Интерне пешачке комуникације, као основне 

унутар комплекса манастира, наслањају се на насељску пешачку мрежу и 

омогућавају комфорну комуникацију и приступ свим садржајима. 
 

Зелене површине – декоративна висока и партерна вегетација 
 

Постојеће зелене површине у обухвату Измена и допуна Плана треба 

хортикултурно и партерно реконструисати. Потребно је сачувати квалитетну 

постојећу вегетацију, простор допунити декоративном високом и партерном 

вегетацијом и елементима партерне и вртне архитектуре.  
 

Зелене површине – воћњак 
 

Воћњак је планиран у средишњем делу манастирског комплекса, северно од 

Цркве Ваведења Пресвете Богородице и планираног манастирског конака, 

делом на падини, а делом на заравњеном делу. Површину на падини 

потребно је каскадно уредити. Простор који је предвиђен за воћњак потребно 
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је допунити новим садницама, а постојеће саднице воћа потребно је орезати 

и уредити.  

 

Саобраћајно-манипулативне површине, колски улаз и режимски улаз за 

ургентна возила у манастирски комплекс 
 

Саобраћајно-манипулативне површине планиране су у северном делу 

манастирског комплекса. 
 

Због планираног објекта трансформаторске станице неопходно је измештање 

колског улаза у манастирски комплекс који се налази у Карађорђевој улици, 

јужно од постојеће локације у Карађорђевој улици. Такође, с обзиром на 

планирану диспозицију конака манастира, постојећи колски улаз из улице 

Патријарха Рајачића није могуће задржати на том месту. Међутим, Изменама 

и допунама Плана предвиђен је режимски улаз у манастирски комплекс из 

улице Патријарха Рајачића, само за ургентна возила. 

 

Саобраћајно-манипулативне површине у оквиру предметног комплекса су 

димензионисане тако да омогуће и евентуални приступ ургентним возилима. 

 

Противпожарни приступ и проходност за предметни комплекс неопходно је 

обезбедити у складу са законском регулативом и условима надлежних органа. 

 

Паркинг површине 

 

Паркинг површине које су планиране у северном делу манастирског 

комплекса, уз саобраћајно-манипулативне површине, дефинисане су у складу 

са очекиваним бројем возила, са управним паркирањем и рационалним 

искоришћењем простора. 

 

У складу са законском и подзаконском регулативом обезбеђен је и простор за 

стационирање возила за особе са инвалидитетом. 

 

Површина за држање посуда за привремено одлагање отпадних материја 

 

У северном делу манастирског комплекса, уз саобраћајно-манипулативне 

површине, а у близини колског улаза у манастирски комплекс, предвиђена је 

површина на којој ће се држати посуде (контејнери или канте) за привремено 

одлагање отпадних материја. 
 

 

4.0.A.1.2.2. ПОВРШИНЕ ВАН МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА (ПОВРШИНЕ 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ) 

4.0.A.1.2.2.1.Делови уличних коридора 
 

Изван манастирског комплекса, а у обухвату Измена и допуна Плана, налазе 

се постојеће површине јавне намене – делови уличних коридора (део улице 

Патријарха Рајачића (део главне насељске саобраћајнице – део трасе 

општинског пута) и делови улица Карађорђеве и Војвођанске (делови 

приступних насељских саобраћајница)), у оквиру којих је планирано уређење 

и изградња саобраћајне, водне и комуналне, електроенергетске, 

термоенергетске и електронске комуникационе инфраструктуре. 
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4.0.A.1.2.2.2.Површина у оквиру које је предвиђена изградња 
трансформаторске станице 

 

Изменама и допунама Плана планирана је површина јавне намене на којој је 

предвиђена изградња трансформаторске станице. Трансформаторска станица 

планирана је изван комплекса манастира, у североисточном делу обухвата 

Измена и допуна Плана, уз Карађорђеву улицу. 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.0.A.1.2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНИРАНО 

m2 % m2 % 

МАНАСТИРСКИ КОМПЛЕКС 4186 85,36 4135 84,32 

ОБЈЕКТИ У ОКВИРУ МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА  247 5,04 825 16,82 

Постојећи објекти 247 5,04 226 4,61 

- Црква Ваведења Пресвете Богородице 212 4,32 212 4,32 

- Палионица свећа 14 0,29 14 0,29 

- Помоћни објекат (остава) 21 0,43 - - 

- Планиране површине у оквиру којих је 
предвиђена изградња објеката 

- - 599 12,21 

- Планирана површина у оквиру које је предвиђена 
изградња конака манастира 

- - 506 10,32 

- Планирана површина у оквиру које је предвиђена 
изградња економског објекта 

- - 91 1,85 

- Планирана површина на коју је предвиђено измештање 
чесме 

- - 2 0,04 

ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА 3939 80,32 3310 67,50 

- Пешачке површине  256 5,22 855 17,43 

- Зелене површине – декоративна висока и партерна 
вегетација 

890 18,15 998 20,35 

- Зелене површине - воћњак - - 1066 21,74 

- Неуређене зелене површине 2793 56,95 - - 

- Саобраћајно-манипулативне површине - - 321 6,55 

- Паркинг површине - - 63 1,29 

- Површина за држање посуда за привремено одлагање 
отпадних материја 

- - 7 0,14 

ПОВРШИНЕ ВАН МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА 718 14,64 769 15,68 

Део главне насељске саобраћајнице (део трасе 
општинског пута) 

282 5,75 282 5,75 

Делови приступних насељских саобраћајница 436 8,89 436 8,89 

Површина у оквиру које је предвиђена изградња 
трансформаторске станице 

- - 51 1,04 

УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ  

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
4904 100 4904 100 
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4.0.A.1.3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, 
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

 

Постојеће површине јавне намене у обухвату Измена и допуна Плана 

представљају делови уличних коридора - део кат. парцеле бр. 2104/1 КО 

Сремски Карловци (део улице Патријарха Рајачића (део главне насељске 

саобраћајнице – део трасе општинског пута)), део кат. парцеле бр. 2109 КО 

Сремски Карловци (део улице Карађорђеве (део приступне насељске 

саобраћајнице)) и део кат. парцеле бр. 2125 КО Сремски Карловци (део 

улице Војвођанске (део приступне насељске саобраћајнице)). 

 

Изменама и допунама Плана дефинисана је површина јавне намене на којој је 

предвиђена изградња трансформаторске станице. Парцела на којој је 

планирана изградња трансформаторске станице образује се деобом од дела 

кат. парцеле бр. 7924 КО Сремски Карловци. 

 

 
 

4.0.A.1.4.РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 

 

4.0.A.1.4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Изменaма и допунама Плана се задржавају постојеће регулационе линије 

улица. 
 

Регулационе линије планиране површине јавне намене на којој је предвиђена 

изградња трансформаторске станице су дефинисане новоодређеним међним 

тачкама. 
 

Списак координата новоодређених међних тачака 
Број тачке Y X Број тачке Y X 

1 7416483.83 5007198.28 3 7416474.43 5007199.46 

2 7416480.38 5007192.67 4 7416479.14 5007203.60 

 
 

4.0.A.1.4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

Планом нивелације у обухвату Измена и допуна Плана се задржавају 

постојећи нивелациони елементи – преломне тачке нивелете осовина и 

нагиби нивелете (3,11% - 11,19%) осовина уличних коридора. 
 

Нивелационе коте саобраћајних прикључака на јавне површине (код 

пешачких улаза, колског улаза и режимског улаза за ургентна возила), као и 

коте заштитних тротоара објеката и саобраћајно-манипулативних површина у 

оквиру манастирског комплекса дате су на графичком приказу број 12.2.5. 

„Саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилом, 

регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за 

обележавање, грађевинске линије и спратност објеката“. 
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4.0.A.1.4.3. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ 
 

Грађевинске линије за планиране објекте у оквиру обухвата Измена и допуна 

Плана - манастирског конака, економског објекта и трансформаторске станице 

утврђене су на графичком приказу број 12.2.5. „Саобраћајна инфраструктура са 

карактеристичним попречним профилом, регулационо-нивелациони план са 

аналитичко геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије и 

спратност објеката“. 
 

4.0.A.1.5.ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

На основу новоодређених регулационих линија од постојеће катастарске парцеле  

бр. 7924 КО Сремски Карловци деобом се образује нова парцела која добија нову 

намену. На новоформираној парцели предвиђена је изградња трансформаторске 

станице. 
  

4.0.A.1.6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ИЗГРАДЊУИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА 
ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 

4.0.A.1.6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.0.A.1.6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
 

Непосредни излазак на ГНС – главну насељску саобраћајницу – трасу 

општинског пута, положај у оквиру насеља и претежна намена манастирског 

комплекса су елементи који овом простору дају квалитетне просторно-

саобраћајне предиспозиције. 

Саобраћајно решење у оквиру обухвата Измена и допуна Плана је 

конципирано тако да се омогући квалитетан излазак на насељску саобраћајну 

мрежу преко главне насељске саобраћајнице – трасе општинског пута (у 

улици Патријарха Рајачића) и приступне саобраћајнице (у улици 

Карађорђевој), са одговарајућим бројем прикључења на путну – уличну 

мрежу. Саобраћајни прикључци (главни колски прилаз из улице Карађорђеве 

и ургентни из улице Патријарха Рајачића) се морају 

изградити/реконструисати са свим неопходним елементима који ће омогућити 

безбедно и неометано прикључивање, без утицаја на безбедност и 

проточност саобраћајних токова.  

 

Основни саобраћајни приступ предметном комплексу биће омогућен са 

приступне саобраћајнице (ПНС), из Карађорђеве улице, преко одговарајућег 

саобраћајног прилаза. Алтернативни приступ (режимски приступ за ургентна 

возила) до садржаја манастирског комплекса биће реализован преко 

саобраћајног прикључка из главне насељске саобраћајница (ГНС), из улице 

Патријарха Рајачића. Оба саобраћајна прилаза биће дефинисана са 

одговарајућим елементима саобраћајне доступности и приступачности. 

 

Основни пешачки приступ манастирском комплексу, односно садржајима у 

оквиру манастирског комплекса, реализован је преко постојећег пешачког 

прилаза из улице Патријарха Рајачића, са јужне стране комплекса, и преко 

пешачких површина. Такође пешачким путем омогућен је прилаз садржајима 

у оквиру манастирског комплекса из улице Карађорђеве, са источне стране 

комплекса, преко планираних пешачких површина.   
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У оквиру површина јавне намене – регулације главне и приступних 

саобраћајница потребна је делимична 

изградња/реконструкција/рехабилитација и опремање са свим елементима 

који ће омогућити безбедно и неометано кретање свих друмских превозних 

средстава, уз обезбеђење одговарајућег одводњавања са свих саобраћајних 

површина. Такође, у оквиру регулације предметних саобраћајница потребно 

је реализовати и елементе за кретање немоторним начином (пешачке стазе и 

бициклистичке траке). 

 

Површине за стационарни саобраћај у оквиру јавних површина уличних 

коридора нису предвиђене, па ће се потребе за паркирањем решавати у 

оквиру парцеле манастирског комплекса. 

4.0.A.1.6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 
 

Општи услов за изградњу саобраћајне инфраструктуреје израда Идејних и 

пројеката за грађевинску дозволу, за све саобраћајне капацитете уз 

поштовање одредби: 

- Закона о путевима („Службенигласник РС“, број 41/18); 

- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 41/18-др. 
закон); 

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“,  
број 50/11); 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 

- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 

 

 

 

 

 

Главнанасељска саобраћајница (траса општинског пута – део улице 

Патријарха Рајачића): 
 

- задржава се постојећа регулација главне насељске саобраћајнице, 

- коловоз  ширине  мин. 5,0 (2 х 2,5) m, 

- рачунска брзина   Vrac = 50 km/h, 

- носивост коловоза за средње тешки саобраћај, 

- једнострани нагиб коловоза, 

- укрштање са категорисаном путном мрежом: површинске раскрснице, 

- паркирање у оквиру коридора: није  дозвољено, 

- пешачку стазу извести од савремених материјала са ширином мин. 1,2 m уз 
регулациону линију. 

 

Приступнeнасељскe саобраћајницe (делови улица Војвођанске и 

Карађорђеве): 

 

- задржавају се постојеће регулације приступних насељских саобраћајница, 

- коловоз  ширине  3,0 m  за једносмерни саобраћај, 

- носивост коловоза за лаки саобраћај, 

- једнострани нагиб коловоза, 

- укрштање са насељском мрежом: површинске раскрснице, 
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- паркирање у оквиру коридора: није дозвољено, 

- пешачку стазу извести од савремених материјала са ширином мин. 1,2 m уз 
регулациону линију. 

 

Пешачке стазе  

 

Пешачке стазе пројектовати/градити са минималном ширином од 1,2 m (и мањом 

где за то нема просторних могућности) у оквиру насељске мреже стаза за 

пешачка кретања. 

 

Пешачке стазе градити са савременим застором (асфалт, бетон, 

префабриковани елементи). 

 

Бициклистички саобраћај 

 

Бициклистички саобраћај у оквиру обухвата Измена и допуна Плана ће се 

одвијати по површинама за динамички саобраћај, уз обавезну примену 

режимско-регулаторних мера (саобраћајна сигнализација, зона умирења 

саобраћаја и друго) за безбедно кретање ових учесника у саобраћају. Ако се 

искаже потреба за реализацијом посебних површина могуће је реализовати 

их кроз бициклистичке траке (ширина 1,0 m)у оквиру коловозних површина. 

 

Стационарни саобраћај 

 

Стационарни саобраћај у обухвату Измена и допуна Плана није планиран у 

оквиру регулационих ширина саобраћајница. Паркирање возила за потребе 

манастирског комплекса решавати унутар утврђене површине предметног 

комплекса. Изабрани систем паркирања је управан, са димензијама ПМ  L x B 

= 4,8 х 2,3 m, а обезбеђено је и паркинг место за особе са инвалидитетом. 

 

4.0.A.1.6.1.3. Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 
 

Грађевинским парцелама обезбедити колски прилаз, односно прикључак на 

јавну саобраћајницу, минималне ширине од 2,5 m са одговарајућим 

полупречницима кривине условљених меродавним возилом (ПА, КВ2). 

Пешачки прилаз је минималне ширине од 1,2 m. 

 

 

4.0.A.1.6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.0.A.1.6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату Измена и допуна 

Плана јесу: 

- водовод, 

- фекална канализација и 

- кишна канализација. 
 

Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката и 

корисника простора потребним количинама квалитетне воде за пиће. 

Планирану водоводну мрежу могуће је прикључити на најближи постојећи 

насељски вод, а у оквиру водоводног система Сремских Карловаца. Уколико 

постојећи прикључак не задовољава потребе манастирског комплекса, може 

се извести нови прикључак на постојећу водоводну мрежу у улицама 
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Војвођанској или Патријарха Рајачића. Све радове на водоводној мрежи 

потребно је извести према претходно прибављеним условима и сагласностима 

надлежногпредузећакојеуправљаводоводом. 

 

Одвођење отпадних вода решити засебним затвореним канализационим 

системом са оријентацијом на постојећу примарну канализацију профила ø 

250 mm у улици Патријарха Рајачића, уколико за гравитационо упуштање 

отпадних вода постоје технички услови. Уколико не постоје технички услови 

за гравитационо упуштање отпадних вода, планирати изградњу уличне 

канализације отпадних вода у краку улице Карађорђеве, на коју би се одвеле 

отпадне воде из манастирског комплекса, или исте аутономним пумпним 

системом препумпати у канализацију у улици Патријарха Рајачића. 

 

Одвођење атмосферских вода предвиђа се преко затвореног канализационог 

система. Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских 

вода са кровова и осталих површина унутар посматраног подручја до 

реципијента, насељске канализације за атмосферске воде, постојећег 

колектора кишне канализације ø 500 mm у улици Патријарха Рајачића, 

уколико за то постоје технички услови за гравитационо упуштање 

атмосферских вода. Уколико не постоје технички услови за гравитационо 

упуштање атмосферских вода, планирати изградњу уличне атмосферске 

канализације у краку улице Карађорђеве, у коју би се посредно укључиле 

атмосферске воде са манастирског комплекса. Са уређених површина и 

објекта комплекса, ограничено је директно упуштање атмосферских вода на 

30 l/s/ha. Све количине изнад наведене вредности мораће се прихватати 

ретензијом лоцираном унутар манастирског комплекса, са постепеним 

упуштањем у насељски канализациони систем. 

4.0.A.1.6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 
 

Снабдевање водом 

 

- Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску водоводну мрежу, 
према претходно прибављеним условима и сагласностима од стране надлежног 
комуналног предузећа; 

- Прикључење   објеката   на   уличну   водоводну   мрежу   предвиђа   се  једним 
прикључком по катастарској парцели, односно уколико су у питању објекти са 
више заједничких улаза,свака целина може имати независне прикључке водовода; 

- Водомерни шахт предвидети на парцели корисника, а на удаљености највише0,5 
m од регулационе линије; 

- На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних вентила и 
муљни испуст; 

- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих водова; 

- Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим прописима и 
стандардима; 

- Трасе водовода водити у зеленој површини где год расположива ширина уличног 
профила то дозвољава; 

- Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и 
објеката инфраструктуре је од 0,7m до 1,0m, а минимално вертикално растојање 
износи 0,5m; 

- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама 
обезбедити челичном заштитном цеви; 

- Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње, 
минимално одстојање од темеља објекта износи 1,0 m; 
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- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,2 m - 1,5 m од нивелете терена, због 
зоне мржњења и саобраћајног оптерећења; 

- Дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода; 

- На траси новог дистрибутивног водовода прдвидети одговарајући број против 
пожарних хидраната у свему према важећим прописима. Предност има уградња 
надземних хидраната. 

 

Одвођење вода 
 

- Системом канализације покрити цело подручје у обухвату Измена и допуна Плана и 
обезбедити прикључке за све субјекте; 

- Канализациони шахт предвидети на парцели корисника, а на удаљености највише 
0,5 m од регулационе линије; 

- Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од 200 mm; 

- Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, 
према важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви); 

- Минимално хоризонтално растојање канализационе мреже од других инсталација и 
објеката инфраструктуре је од 0,7 m до 1,0 m, а минимално вертикално растојање 
износи 0,5 m; 

- Дубина не сме бити мања од 1,3 m од нивелете коловоза; 

- За прихват атмосферских вода у насељски канализациони систем, изградити мрежу 
сливника; 

- Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре 
улива у сепаратор масти и уља; 

- Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 m изнад дна канала 
у који се уливају. 

4.0.A.1.6.2.3.Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 
 

- Планирану водоводну мрежу манастирског комплекса прикључити на постојећу 
насељску водоводну мрежу, преко водомерног шахта смештеног  
0,5 m иза регулационе линије, а према претходно прибављеним условима и 
сагласностима од стране надлежног комуналног предузећа; 

- Прикључење на насељски канализациони систем извести уз претходно прибављене 
услове и сагласности надлежног комуналног предузећа. 

 

 

4.0.A.1.6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.0.A.1.6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 
 

За потребе напајања електричном енергијом купаца у обухвату Измена и допуна 

Плана потребно је изградити нову дистрибутивну зидану трансформаторску 

станицу, 20/0,4 kV напонског преноса, снаге 2х630 kVA за напајање јавне 

расвете и купаца мањих снага.  
 

Важећом планском документацијом предвиђено је уклањање објекта зидане 

трансформаторске станице који се налази на углу улица Поштанске и 

Патријарха Рајачића (изван обухвата Измена и допуна Плана), а Изменама и 

допунама Плана планирана је изградња нове трансформаторске станице на 

новој кат. парцели која ће се образовати деобом од постојеће кат. парцеле 

бр. 7924 КО Сремски Карловци.  
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Од трансформаторске станице вршиће се развод нисконапонским кабловима 

до потрошача.  

 

Постојећу надземну мрежу потребно је уклонити и изградити нову подземну 

мрежу, у складу са условима надлежног оператора дистрибутивног система 

електричне енергије.  

 

Да би се простор у оквиру обухвата Измена и допуна Плана привео планираној 

намени и да би се стекли технички услови за прикључење купаца електричне 

енергије на дистрибутивни електроенергетски систем, потребно је изградити 

недостајуће објекте дистрибутивног електроенергетског система 

(средњенапонска мрежа, нисконапонска мрежа, дистрибутивна 

трансформаторска станица, прикључак). 

 

Подземна нисконапонска мрежа ће бити формирана изградњом подземних 

нисконапонских водова који ће међусобно повезивати систем кабловских 

прикључних кутија са припадајућим дистрибутивним трансформаторским 

станицама. Систем кабловских прикључних кутија ће бити грађен 

комбиновано, постављањем ових кутија на слободностојећа армирано-

бетонска постоља на јавним површинама у путним појасевима саобраћајних 

коридора или њиховом уградњом на делове спољашњих фасада (или зиданих 

ограда) објеката купаца.  

 

Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а расветна тела поставити на 

стубове или на објекте у комплексу, у складу са условима надлежног завода 

за заштиту споменика културе. 

Зарасветнателакориститиизворесветлостиускладусановимтехнологијамаразвој

а и мерама енергетске ефикасности. 

 

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са 

Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

пражњења („Сл. лист СРЈ“, број 11/96). 

4.0.A.1.6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 
 

Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 

 

- Eлектроенергетска дистрибутивна мрежа (средњенапонска и нисконапонска) ће 
бити грађена подземно; 

- Код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде  
најмање 0,8 - 1,0 m; 

- Није дозвољено паралелно вођење цеви водовода и канализације испод или изнад 
енергетских каблова; 

- Хоризонтални размак цеви водовода и канализације од енергетског кабла треба да 
износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове; 

- При укрштању цеви водовода и канализације могу да буду положени испод или 
изнад енергетског кабла на вертикалном растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 
kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове; 

- Уколико не могу да се постигну сигурносни размаци на тим местима енергетски кабл 
се провлачи кроз заштитну цев, али и тада размаци не смеју да буду мањи од 0,3 m; 

- Нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла; 

- Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању 
гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту; 
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- При укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла; 

- Вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном 
вођењу може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев 
дужине најмање 2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином 
паралелног вођења; 

- Нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН 
(средњенапонских) и НН (нисконапонских) водова за најмање висину стубова 
увећану за 3 m; 

- Приликом грађења гасовода потребно je радни појас формирати тако да тешка 
возила не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен; 

- Хоризонтални размак енергетског кабла од других енергетских каблова, у које 
спадају каблови јавне расвете и семафорска инсталација, треба да износи најмање 
0,5 m; 

- При укрштању енергетских каблова, кабл вишег напонског нивоа  се полаже испод 
кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање потребне дубине свих каблова, на 
вертикалном растојању од најмање 0,4 m; 

- Нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- У случају недовољне ширине коридора, међусобни размак енергетских каблова у 
истом рову одређује се на основу струјног оптерећења и не сме да буде мањи од 
0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Обезбедити да се у 
рову каблови међусобно не додирују, између каблова се целом дужином трасе 
поставља низ опека монтираних насатице на међусобном размаку од 1 m; 

- Хоризонтални размак електронског комуникационог кабла од енергетског кабла 
треба да износи најмање 0,5 m за каблове до 20 kV и 1 m за каблове 35 kV; 

- При укрштању електронски комуникациони кабл се полаже изнад енергетског кабла 
на вертикалном растојању од најмање 0,5 m; 

- Ако je енергетски кабл постављен у заштитну електропроводљиву цев (целом 
дужином паралелног вођења или најмање 3,0 m са обе стране места укрштања), a 
електронски комуникациони кабл постављен у електронепроводљиву цев, 
растојање мора да буде најмање 0,3 m; 

- Угао укрштања треба да je што ближи 90°, a у насељу најмање 30°; 

- Ако je угао укрштања мањи, енергетски кабл се поставља у челичну цев; 

- Нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- Пошто оптички кабл није осетљив на утицаје електромагнетне природе, удаљење 
оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино сигурносним 
размаком због обављања радова; 

- Забрањује се постављање шахтова електронских комуникационих каблова на трасу 
енергетског кабла (пролаз енергетског кабла кроз шахт); 

- Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла испод или изнад топловода; 

- Хоризонтални размак енергетског кабла од спољне ивице канала за топловод треба 
да износи најмање 0,6 m за каблове до 35 kV, односно најмање 0,7 m за каблове 35 
kV; 

- Уколико не могу да се постигну најмањи размаци, примењују се додатне заштитне 
мере којима се обезбеђује да температурни утицај топловода на кабл не буде већи 
од 20°С, као: појачана изолација између топловода и енергетског кабла, примена 
каблова са изолацијом од умреженог полиетилена (XP00-ASJ, ХНЕ 49-А), примена 
металних екрана између кабла и топловода, примена постељице од специјалних 
мешавина за затрпавање топловода и кабла, или се енергетски кабл поставља у 
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азбестно-цементну цев дужине  
2,0 m са обе стране места укрштања; 

- При укрштању се енергетски кабл поставља изнад топловода, a изузетно испод 
топловода; 

- Вертикални размак енергетског кабла од топловода треба да износи најмање 0,5 m 
за каблове до 1 kV, 0,6 m за каблове 10 kV, 0,8 m за каблове 20 kV,  
1 m за каблове 35 kV; 

- Укрштање се не сме извести у топловодним каналима и шахтовима; 

- Између енергетског кабла и топловода се при укрштању поставља топлотна 
изолација од полиуретана, пенушавог бетона итд. При укрштању и паралелном 
вођењу енергетског кабла за јавно осветљење и топловода растојање треба да 
износи најмање 0,3 m; 

- Нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 

- Приликом грађења топловода потребно je радни појас формирати тако да тешка 
возила не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен; 

- Није дозвољено паралелнo вођење енергетског кабла испод коловоза; 

- Енергетски кабл поставити мин. 1,0 m од коловоза; 

- При укрштању са путем угао укрштања треба да je што ближи 90°, a најмање 30°; 

- Нa местима укрштања и крајевима цеви поставити одговарајуће ознаке. 
 

Услови за изградњу јавног осветљењa 

 

- Светиљке за осветљење саобраћајница поставити на декоративне канделабре поред 
саобраћајница и пешачких стаза, у складу са условима надлежног завода за заштиту 
споменика културе; 

- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја. 
 

Услови за изградњу трансформаторске станице 20/0,4 kV 

 

- Дистрибутивну трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као 
зидану (уз манастирски комплекс), у складу са важећим законским прописима и 
техничким условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне 
енергије; 

- С обзиром на то да је Изменама и допунама Плана планирана трансформаторска 
станица у оквиру просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских 
Карловаца“, на парцели која ће се формирати уз манастирски комплекс и имајући у 
виду да се у оквиру манастирског комплекса налазе објекти од посебне вредности, 
неопходно је трансформаторску станицу градити у складу са посебним условима 
надлежног завода за заштиту споменика културе; 

- Имајући у виду квалитете споменичког израза историјског језгра, неопходно је да 
планирана трансформаторска буде усклађена са карактером амбијента и 
вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у погледу типа градње и 
обликовања; 

- Мин. удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да буде 3,0 m; 

- Трансформаторску станицу градити као слободностојећи објекат, са два 
трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 16 
нисконапонских извода; 

- За изградњу оваквог објекта потребно је обезбедити слободан простор 
правоугаоног облика минималних димензија 7,1 х 6,3 m, са колским приступом; 
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- Поред објекта трансформаторске станице на јавној површини обавезно предвидети 
слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за 
регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења; 

- Напајање трансформаторске станице извести двострано, кабловски са места 
прикључења, по условима надлежнoг оператора дистрибутивног система 
електричне енергије. 

 

Заштитни појас за подземне водове (каблове), од ивице армирано–

бетонског канала дефинисан је Законом о енергетици („Службени гласник 

РС“,број 145/14) и износи: 

1)за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m. 
 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

1)за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m. 

4.0.A.1.6.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску 
инфраструктуру 

 

- Услове, начин и место прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије 
(ДСЕЕ) дефинише надлежни оператор дистрибутивног система у складу са 
плановима развоја ДСЕЕ, законским и другим прописима; 

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је 
изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног 
места (ОММ);  

- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради 
објекат, према улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице;  

- За кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW 
прикључење ће се вршити нисконапонским подземним водом директно из 
трансформаторске станице. 

 

4.0.A.1.6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

4.0.A.1.6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 

За манастирски комплекс предвиђа се грејни систем као централни систем са 

пећи на чврсто гориво – пелет, котлом одговарајућег капацитета и разводом 

за подно грејање у  кошуљицама свих грејних простора. Котларница се 

вентилише природно, а за њу треба предвидети и комбиноване горионике 

тако да се осим чврстог горива за загревање котла може користити и 

природни гас.  
 

Електро инсталације морају да задовоље евентуалну употребу грејних тела 

на електричну енергију за грејање/хлађење и климатизацију објекта. 
 

У улицама које окружују манастирски комплекс (у Војвођанској улици и улици 

Патријарха Рајачића) постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. 

Постојећи објекти у оквиру манастирског комплекса нису прикључени на 

дистрибутивну гасоводну мрежу, али постоји могућностприкључења 

манастирског комплекса на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу, према 

условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас. 
 

Приликом одржавања, заштите,уређења и изградње термоенергетске 

инфраструктуре потребно je придржавати се правила и услова за уређењеи 

изградњу термоенергетске инфраструктуре, испоштовати услове који су дати у 

Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
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гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15), као и 

техничких услова добијених од надлежних институција, органа, организација, 

јавних и енергетских система и привредних субјеката са чијим 

инфраструктурним објектима се гасовод укршта, паралелно води или пролази у 

близини. При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се 

Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 

одржавање гасних котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90). 

4.0.A.1.6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
 

Правила грађења за  гасоводе притиска до 16 бара 
 

Приликом пројектовања, изградње, експлоатације, одржавања и заштите 

дистрибутивне гасоводне мреже испоштовати услове који су дати у 

Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15).  
 

У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу 

саобраћајница, у инфраструктурним коридорима. 

Приликом изградње гасовода у близини стамбених и других објеката не сме 

се угрозити стабилност објеката и применити додатне мере заштите уколико 

је то потребно. 

 
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од 
стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи 
број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) 
 

Радни притисак MOP ≤ 4 bar (m) 

Гасовод од челичних цеви 1 

Гасовод од полиетиленских цеви 1 

 
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 

гасовода MOP ≤ 4 bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим 
објектима 

 

Инфраструктурни и други објекти 

Минимално дозвољено 
растојање (m) 

Укрштање 
Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

 

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама 

гасовода дужине до 2,0 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења 

приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање 

од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења 

и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих 

гасова. 
 

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне 
електромреже и стубова далековода 

 

Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 
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Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, 

при чему се не сме угрозити стабилност стуба. 

 

Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. 

Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради 

спречавања евентуалног продора гаса у канализацију. 
 
 
 
 

Локација МРС, МС И РС 
 
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и 
објеката у којима стално или повремено борави већи број људи 
 

Капацитет 
m3/h 

MOP на улазу 

MOP ≤ 4 bar 
 
 

до 160 уз објекат (отвори на објекту морају бити ван зона опасности) 

од 161 до 1500 
3,0 m или уз објекат 

(на зид или према зиду без отвора) 

 

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката 
 

Објекат 
MOP на улазу 

MOP ≤ 4 bar 

Коловоз градских саобраћајница 3 m 

Локални пут 3 m 

Државни пут 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 

Јавна шеталишта 3 m 

Трансформаторска станица 10 m 

Надземни електроводови 

0 bar < MOP ≤ 16 bar: 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 kV Висина стуба + 3 m** 

*   али не мање од 10 m.  
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација 
вода механички и електрично појачана 

 

На укрштању гасовода са путевима, угао осе гасовода према тим објектима 

мора да износи између 60° и 90°. 

 

Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је 

смањити на минимално 60°. За извођење укрштања гасовода са 

инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити 

одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима. 

 

Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице 

гасовода. 

 
Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње 

ивице цеви, код укрштања са другим објектима 
 

Објекат 
Минимална 

дубинаукопавања (cm) 

до дна одводних канала путева  100 

до горње коте коловозне конструкције пута 135 
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Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење 

оправданих разлога за тај поступак при чему се морају предвидети повећане 

мере безбедности, али тако да минимална дубина укопавања не може бити 

мања од 50 cm. 

 

Заштитни појас гасовода за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4 bar-по 1 m од осе 

гасовода на обе стране. 

 

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности 

изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења 

оператора дистрибутивног система. У заштитном појасу гасовода забрањено 

је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, 

односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.  

Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у 

складу са захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени 

гласник РС“, број 86/15) и условима управљача јавног пута. 

4.0.A.1.6.4.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 
 

Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и 

сагласностима добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са 

одредбама Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 

природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 

86/15). 

 

4.0.A.1.6.5.ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 

4.0.A.1.6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре 
 

За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску 

комуникациону мрежу у саобраћајним коридорима како би се створили 

услови за примену и коришћење широкопојасних сервиса. 

 

Електронску комуникациону мрежу у потпуности каблирати, а постојећу 

надземну мрежу уклонити. Електронску комуникациону мрежу по потреби 

градити двострано дуж уличних коридора.   

 

Постојећи каблови не смеју бити угрожени изградњом других 

инфраструктурних објеката, као и осталих објеката.  

4.0.A.1.6.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре 
 

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за 
потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др); 

- Електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница,  
и поред пешачких стаза у јавним површинама и површинама остале намене; 

- Препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо 
провлачење електронских комуникационих каблова;  

- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у 
ров, односно 0,3 m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров 
у коловозу, тротоару; 

- Ако већ постоје трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте; 
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- При паралелном вођењу електронских комуникационих и електроенергетских 
каблова до 10 kV најмање растојање треба да буде 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона 
преко 10 kV; 

- Удаљење оптичког кабла у односу на енергетски кабл je условљено једино 
сигурносним размаком због обављања радова; 

- При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора 

бити 0,5 m, а угао укрштања око 90; 

- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом водовода и 
канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,5 m; 

- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 
цевима водовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,6 m, односно 0,5 m 
при приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са канализацијом; 

- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевоводом гасовода 
вертикално растојање мора бити најмање 0,4 m; 

- При приближавању и паралелном вођењу електронског комуникационог кабла са 
цевоводом гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4 - 1,5 m, у 
зависности од притиска гасовода; 

- Комутациони уређаји и опрема УПС поставиће се у метално кућиште - 
слободностојећи орман на јавној површини у оквиру саобраћајних коридора или 
зелених површина;  

- У складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за 
електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и 
заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени 
гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног пojaca није дозвољена изградња и 
постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа 
изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације, 
осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе 
функционисање електронских комуникација (ЕК објеката). 

4.0.A.1.6.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру 
 

- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним 
прикључком по условима надлежног предузећа.  

- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову 
технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним 
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране 
за смештај ЕК опреме унутар парцеле корисника, или до објекта на јавној површини. 

 

 

4.0.A.1.6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 

Зелене површине манастирског комплекса 
 

Зелене површине у оквиру манастирског комплекса обухватају парковски 

уређене зелене површине у оквиру сакралне зоне и монашко-стамбене зоне, 

као и зеленило у оквиру економске зоне предметног комплекса.  
 

Постојеће зелене површине у оквиру сакралне зоне и монашко-стамбене зоне 

треба хортикултурно и партерно реконструисати. Сачувати квалитетну 

постојећу вегетацију, а простор допунити декоративном високом и партерном 

вегетацијом и опремити елементима партерне и вртне архитектуре. Уклонити 

зеленило које је без вредности и заклања фасаде или угрожава објекте 
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манастирског комплекса. За озелењавање изабрати дендролошке врсте 

високе декоративности које треба садити у групама комбинујући лишћарске и 

четинарске врсте и партерно зеленило, водећи рачуна о томе да се не 

заклони визура на Цркву Ваведења Пресвете Богородице. Такође, садњом 

декоративних солитерних стабала истаћи архитектонску вредност и визуелни 

идентитет манастирског комплекса. 
 

С обзиром на то да је у оквиру сакралне зоне планиран режимски улаз за 

ургентна возила, водити рачуна да зелене површине источно од постојећег 

пешачког улаза, степеништа и стазе, а у оквиру сакралне зоне, чини ниска 

вегетација (травњак) како би се омогућио приступ садржајима у оквиру 

манастирског комплекса, у ургентним ситуацијама. 
 

За озелењавање применити декоративне лишћаре (Tilia argentea, Cercis 

siliqastrum, Sophora japonica, Sorbus jarebica) и декоративне четинаре (Cedrus 

atlantica, Picea pungens, Thuja occidentalis), а партерно зеленило треба да 

чине декоративне врсте шибља, ружа и перена. 

 
 

Партерно опремање и уређење манастирског комплекса вршити према 

условима надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе - 

Београд. За обраду стаза и платоа користити клинкер опеку, калдрму и 

резане камене плоче. У економској зони могућа је употреба бетонских 

(бехатон) коцки и сличних елемената. Постављање елемената урбаног 

мобилијара изводити према посебном пројекту „урбане опреме“, израђеном 

према условима надлежног Републичког завода за заштиту споменика 

културе - Београд, а у складу са стилским обележјима амбијента. 
 

На свим површинама које треба хортикултурно уредити потребно је 

формирати травњак. Уз паркинг површине у оквиру манастирског комплекса 

предвидети садњу лишћарских врста.  
 

Воћњак је планиран у средишњем делу манастирског комплекса, северно од 

Цркве Ваведења Пресвете Богородице и планираног манастирског конака, 

делом на падини, а делом на заравњеном делу. Површину на падини 

потребно је каскадно уредити. Простор који је предвиђен за воћњак потребно 

је допунити новим садницама, а постојеће саднице воћа потребно је орезати 

и уредити.  

 

Зеленило на јавним површинама  

 

Зелене површине на површинама јавне намене у обухвату Измена и допуна 

Плана треба формирати као линијско зеленило у уличним коридорима. У 

зависности од ширине уличног профила изабрати високе или лишћаре 

средње висине, односно формирати травне површине.  

 

Правила за озелењавање зелених површина 

 

- Обавезна је израда пројекта озелењавања, партерног уређења и „урбане опреме“ 
за манастирски комплекс и пројеката озелењавања у коридорима саобраћајница. 
Пројектима озелењавања дефинисати избор и количину дендролошког материјала, 
његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, као и предмер и 
предрачун; 

- При изради пројеката партерног уређења и „урбане опреме“ применити мере 
заштите надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд; 
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- Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром, према 
техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље у 
планираним коридорима садити на следећој удаљености од инсталација: 

 

 Дрвеће Шибље 

Водовода   1,5 m  

Канализације   1,5 m  

Електрокаблова мин  2,5 m 0,5 m 

ЕК  и КДС мреже 2,0 m  

Гасовода   1,5 m  
  

- Дрвеће садити на удаљености 2 m од коловоза; 

- Приликом уређења и одржавања зелених површина треба одстранити присутне 
самоникле јединке инвазивних врста; 

- Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1; 

- Избор дендролошког материјала оријентисати на предложене врсте; 

- Саднице треба да буду I класе, минимум 4-5 год. старости. 
 

 
 
 
 
 

4.0.А.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

4.0.А.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити 

урбанистичке критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију планираних 

садржаја: 

- Конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 
VII-VIII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали 
(ЕМС-98),  за повратни период од 475 година;  

- При пројектовању, грађењу и реконструкцији објеката придржавати се законских и 
подзаконских аката и стандарда који конкретну област регулишу;  

- При пројектовању, грађењу и реконструкцији обавезно је придржавати се Закона о 
заштити од пожара;  

- У складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама, приликом планирања, пројектовања и 
грађења јавних саобраћајних површина, саобраћајних површина у оквиру 
манастирског комплекса (пешачке површине и саобраћајно-манипулативне 
површине), као и објеката за јавно коришћење и прилаза до тих објеката, морају се 
обезбедити обавезни елементи приступачности за особе са инвалидитетом, децу и 
старе особе; 

- Спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне 
средине у складу са Законом о заштити животне средине;  

- Поштовати услове и захтеве за прилагођавање потребама одбране земље издате од 
стране Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за 
инфраструктуру; 

- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-
палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се претпостави 
да има својство природног споменика), извођач радова је дужан да о томе обавести 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  55/2019 
 

37 

 

Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица;  

- Сви земљани радови на територији просторно културно-историјске целине 
условљавају се претходним археолошким ископавањима, археолошким праћењем и 
документовањем; 

- Пре израде пројектне документације неопходно је извршити одговарајућа 
археолошка сондирања терена. Археолошка сондирања, као и надзор радова на 
свим ископима у терену мора да обавља установа која je регистрована за ове 
послове. Евентуални археолошки налази се морају обрадити на начин који je 
прописан за ову врсту послова;  

- Уколико се у току извођења грађевинских и других радова 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; 

- Изградњу објеката инфраструктуре на подручју просторно културно-историјске 
целине вршити према условима надлежног Републичког завода за заштиту 
споменика културе - Београд; 

- Декоративну расвету вредних објеката решавати према условима надлежног 
Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд; 

- Препоручују се активности на ревитализацији и уређењу свих фасада и видљивих 
делова дворишта, кровова, башти, ограда, локала, уличног мобилијара и сл. који су 
експонирани непосредно око манастирског комплекса. 

 

 

4.0.А.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА У ОКВИРУ 
МАНАСТИРСКОГ КОМПЛЕКСА 

 

Правила грађења у оквиру манстирског комплекса утврђена су по зонама 

(сакрална зона, монашко-стамбена зона и економска зона). 

 

Предвиђено је ограђивање манастирског комплекса, у складу са условима 

надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе - Београд. 

Ограду манастирског комплекса пројектовати у комбинацији кованог гвожђа и 

зиданих делова. Могуће je поједине партије-поља пројектовати у целини као 

зидане, нпр. код улазних капија, делова код углова објекта и сл., али у 

целини треба да одаје утисак транспарентне структуре због малог одстојања 

фасаде конака манастира од ограде. Соклу ограде обрадити каменом у складу 

са обрадом фасаде конака манастира. 
 
 

4.0.А.2.2.1. САКРАЛНА ЗОНА 
 

У оквиру сакралне зоне налазе се постојећи објекти Српске православне 

цркве – Црква Ваведења Пресвете Богородице и палионица свећа који се 

задржавају у постојећим габаритима. 

 

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, Горња црква, посвећена 

Ваведењу Богородице, представља појединачно утврђен објекат за 

непокретно културно добро – споменик културе, а парцела манастирског 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  55/2019 
 

38 

 

комплекса утврђена је као парцела на којој се налазе објекти од посебне 

вредности, те су прописане мере заштите за објекте од посебне вредности. 

 

За постојеће објекте и површине у овој зони неопходно је придржавати се 

услова и мера заштите утврђених у поглављу „6.1. Услови и мере заштите 

непокретних културних добара и природних целина за обухват Измена и 

допуна Плана, тачки, „6.1.1. Заштита непокретних културних добара“, 

подтачки „6.1.1.1. Опште мере заштите просторно културно-историјске 

целине „Градско језгро Сремских Карловаца“ и посебне мере заштите за 

објекте и просторе, односно мере заштите за објекте од посебне вредности у 

оквиру просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских 

Карловаца“ и подтачки „6.1.1.2. Мере заштите археолошких локалитета“. 

 

С обзиром на то да се постојећа чесма налази на простору манастирског 

комплекса на коме су предвиђене пешачке површине, односно плато, како би 

се приступило планираном монашком конаку, предвиђено је измештање 

чесме северозападно од постојеће локације, на плато између Цркве Ваведења 

Пресвете Богородице и планираног монашког конака, а у оквиру сакралне 

зоне. Услови за прикључење на водну инфраструктуру дати су у поглављу 

„4.0.А. Правила уређења и грађења за обухват Измена и допуна Плана“, 

тачки „4.0.А.1. Правила уређења“, подтачки „4.0.A.1.6. Коридори, капацитети 

и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за 

прикључење“, подподтачки „4.0.А.1.6.2. Водна и комунална инфраструктура“, 

подподподтачки „4.0.А.1.6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну 

инфраструктуру“. 

 

Забрањена је изградња нових објеката у оквиру сакралне зоне. 

 

Изменама и допунама Плана планирано је задржавање постојећих пешачких 

површина у оквиру ове зоне (стазе, плато и степениште), уз одређене 

измене. С обзиром на то да постоји висинска разлика између улице 

Патријарха Рајачића и платоа на коме се налази црква, предвиђено је 

увођење рампе од постојећег пешачког улаза у манастирски комплекс, уз 

постојеће степениште, како би се омогућило несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, а све у складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и 

старим особама и условима надлежног Републичког завода за заштиту 

споменика културе - Београд. Одлуком о утврђивању граница заштићене 

околине и мера заштите просторно културно-историјске целине „Градско 

језгро Сремских Карловаца“, непокретног културног добра од изузетног 

значаја, у оквиру општих мера заштите просторно културно-историјске 

целине, прописана је израда студије за омогућавање приступа лица са 

посебним потребама заштићеним објектима.  

 

Поред постојећег пешачког улаза планиран је и режимски улаз за ургентна 

возила у оквиру ове зоне. 

 

У оквиру сакралне зоне планира се и уређење зелених површина и партерно 

уређење у складу са условима који су дати у поглављу „4.0.А. Правила 

уређења и грађења за обухват Измена и допуна Плана“, тачки „4.0.А.1. 

Правила уређења“, подтачки „4.0.A.1.6. Коридори, капацитети и услови за 

уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за 

прикључење“, подподтачки, „4.0.A.1.6.6. Услови за уређење зелених и 

слободних површина“. 
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4.0.А.2.2.2. МОНАШКО-СТАМБЕНА ЗОНА 
 

У оквиру монашко-стамбене зоне планирана је изградња конака манастира, у 

складу са условима надлежног Републичког завода за заштиту споменика 

културе - Београд. Садржаји у оквиру планираног манастирског конака треба 

да задовоље новонастале потребе манастира и манастирског живота.  

 

У објекту манастирског конака планирани су следећи садржаји: црквена 

продавница и тоалети за вернике са директним спољњим приступом, 

канцеларија, библиотека, ризнице, трпезарија, кухиња, тоалети, апартмани, 

собе са купатилима, балкони, терасе и други пратећи садржаји. Планирани 

садржаји се разликују по питању доступности, односно одређени садржаји 

имају ограничења у смислу могућности приступа (садржаји отвореног, 

полуотвореног и затвореног карактера). 

 

За планирани конак манастира и остале површине у монашко-стамбеној зони 

неопходно је придржавати се услова и мера заштите утврђених у поглављу 

„6.1. Услови и мере заштите непокретних културних добара и природних 

целина за обухват Измена и допуна Плана“, тачки „6.1.1. Заштита 

непокретних културних добара за обухват Измена и допуна Плана“, подтачки 

„6.1.1.1. Опште мере заштите просторно културно-историјске целине „Градско 

језгро Сремских Карловаца“ и посебне мере заштите за објекте и просторе, 

односно мере заштите за објекте од посебне вредности у оквиру просторно 

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

„6.1.1.2. Мере заштите археолошких локалитета“ и подтачки „6.1.1.3. Услови 

чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра и мере 

заштите за израду Измена и допуна Плана“. 

 

Неопходно је да планирани манастирски конак буде усклађен са карактером 

амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у погледу 

димензија, диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања. Такође, 

изградњом манастирског конака не сме да се наруши доминантна 

урбанистичка позиција Цркве Ваведења Пресвете Богородице. 

 

Конак манастира градити као слободностојећи објекат.  

 

За планирани конак манастира утврђене су грађевинске линије, удаљеност 

грађевинских од регулационих линија, као и спратност објекта, што је 

приказано на графичком приказу број 12.2.5. „Саобраћајна инфраструктура 

са карактеристичним попречним профилом, регулационо-нивелациони план 

са аналитичко геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије и 

спратност објеката“. На поменутом графичком приказу утврђене су 

грађевинске линије, односно на графичком приказу број 12.2.3. „Планирана 

намена површина“ утврђена је планирана површина у оквиру које је 

предвиђена изградња конака манастира. У оквиру утврђених грађевинских 

линија, односно планиране површине у оквиру које је предвиђена изградња 

конака манастира, неопходно је да се налази укупан габарит планираног 

конака манастира. 

 

Отворене спољње степенице конака манастира могу се градити, али тако да 

не прелазе утврђене грађевинске линије, односно морају се налазити у 

оквиру планиране површине предвиђене за изградњу конака манастира и да 

буду у складу са условима надлежног Републичког завода за заштиту 

споменика културе – Београд. 

 

Испади на објекту (балкони, терасе, трем, надстрешнице и сл.) могу се 

градити, али тако да не прелазе утврђене грађевинске линије, односно 
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морају се налазити у оквиру планиране површине предвиђене за изградњу 

конака манастира и да буду у складу са условима надлежног Републичког 

завода за заштиту споменика културе – Београд. 

 

Максимална спратност конака манастира износи П+1 (приземље+спрат). 

Имајући у виду велику денивелацију терена на делу простора где је 

планирана изградња манастирског конака (висинска разлика око 5,5 m), 

могуће је користити денивелацију терена за изградњу подрумске и 

сутеренске етаже у оквиру површине предвиђене за изградњу конака 

манастира, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. 

Савладавање велике денивелације терена на простору предвиђеном за 

изградњу манастирског конака треба решити пројектовањем каскадне 

структуре грађевине како би се избегло да са североисточне стране она одаје 

утисак објекта висине П+3, или више. Таван планирати искључиво као 

помоћни простор који може бити осветљен мањим лукарнама на растојању 

4,5 - 5,0 m. 

 

Обавезна је израда косог вишеводног крова, максималног нагиба до 40 

степени. За кровни покривач обавезна је примена бибер црепа, у слогу густог 

покривања. 

 

Планирани манастирски конак са објектима у окружењу, са културним и 

историјским вредностима треба да чини складну целину. 

 

Архитектонски израз планираног конака манастира прилагодити урбаном 

амбијенту Сремских Карловаца, имајући у виду квалитете споменичког израза 

историјског језгра. Није пожељно подражавати или копирати елементе 

историјске архитектуре. Препоручује се пројектовање трема у приземљу, 

према Цркви Ваведења Пресвете Богородице, на масивним стубовима, затим 

употреба ограда или решетки од кованог гвожђа, малтерисане и бојене 

фасаде, столарија од дрвета. Камен се може употребити за аплицирање 

елемената секундарне пластике (прозори, врата, венци итд.) или за обраду 

сокле и делова фасаде укопаних етажа. Обрада камена мора бити финија у 

слогу, формату и површинском изразу. 

 

У овој зони планирано је и уређење пешачких површина (стазе, платои, 

степеништа и рампе) које би се надовезале на постојећи плато и стазе око 

Цркве Ваведења Пресвете Богородице. С обзиром на то да се у овој зони 

планира пешачки улаз, планиране пешачке површине надовезаће се и на 

постојеће јавне пешачке површине - насељску пешачку мрежу. Пешачки улаз 

из Карађорђеве улице предвиђен је у североисточном делу монашко-

стамбене зоне.  

У оквиру монашко-стамбене зоне планира се и уређење зелених површина и 

партерно уређење у складу са условима који су дати у поглављу „4.0.А. 

Правила уређења и грађења за обухват Измена и допуна Плана“, тачки 

„4.0.А.1. Правила уређења“, подтачки „4.0.A.1.6. Коридори, капацитети и 

услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за 

прикључење“, подподтачки, „4.0.A.1.6.6. Услови за уређење зелених и 

слободних површина“. 

 

 

4.0.А.2.2.3. ЕКОНОМСКА ЗОНА 
 

У оквиру економске зоне планирана је изградња економског објекта, у складу 

са условима надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе - 

Београд. Неопходно је да планирани економски објекат буде усклађен са 
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карактером амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у 

погледу димензија, диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања.  

 

Планирани економски објекат предвиђен је за потребе економских 

активности у оквиру манастирског комплекса.  

 

У економском објекту дозвољене су следеће активности и садржаји (за 

сопствене потребе): мала, домаћа прерада сопствених производа (воћа, 

лековитог биља и сл.), оставе, простор за складиштење и чување воћа 

(хладњача), а у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика 

културе. 

 

У оквиру економског објекта није дозвољеногајење животиња, пратећих 

садржаја за гајење животиња, складиштење сточне хране, складиштење 

пољопривредних производа (амбари, кошеви и сл.), држање машина и возила, 

пушнице, сушионице и сл. 
 

За планирани економски објекат и остале површине у економској зони 

неопходно је придржавати се услова и мера заштите утврђених у поглављу „6.1. 

Услови и мере заштите непокретних културних добара и природних целина за 

обухват Измена и допуна Плана“, тачки „6.1.1. Заштита непокретних културних 

добара за обухват Измена и допуна Плана“, подтачки „6.1.1.1. Опште мере 

заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских 

Карловаца“ и посебне мере заштите за објекте и просторе, односно мере 

заштите за објекте од посебне вредности у оквиру просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, подтачки „6.1.1.2. 

Мере заштите археолошких локалитета“ и подтачки „6.1.1.3. Услови чувања, 

одржавања и коришћења непокретног културног добра и мере заштите за 

израду Измена и допуна Плана“. 
 

Економска зона манастира мора бити одвојена од сакралне и монашко-

стамбене зоне оградама, денивелацијом, потпорним зидовима и сл. како би се 

сачувао интегритет основне функције, монашког живота, у складу са 

условима надлежног завода за заштиту споменика културе. 
 

Економски објекат градити као слободностојећи објекат.  
 

За планирани економски објекат утврђене су грађевинске линије, удаљеност 

грађевинских од регулационих линија и границе парцеле, као и спратност 

објекта, што је приказано на графичком приказу број 12.2.5. „Саобраћајна 

инфраструктура са карактеристичним попречним профилом, регулационо-

нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за обележавање, 

грађевинске линије и спратност објеката“. На поменутом графичком приказу 

утврђене су грађевинске линије, односно на графичком приказу број 12.2.3. 

„Планирана намена површина“ утврђена је планирана површина у оквиру 

које је предвиђена изградња економског објекта. У оквиру утврђених 

грађевинских линија, односно планиране површине у оквиру које је 

предвиђена изградња економског објекта, неопходно је да се налази укупан 

габарит планираног економског објекта. 

Максимална спратност економског објекта износи П (приземље). 
 

Архитектонски израз планираног економског објекта прилагодити урбаном 

амбијенту Сремских Карловаца, имајући у виду квалитете споменичког израза 

историјског језгра. Није пожељно подражавати или копирати елементе 

историјске архитектуре. Препоручује се употреба малтерисане и бојене 

фасаде и столарије од дрвета. Камен се може употребити за аплицирање 

елемената секундарне пластике (прозори, врата, венци итд.), или за обраду 
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сокле и делова фасаде укопаних етажа. Обрада камена мора бити финија у 

слогу, формату и површинском изразу. 
 

Постојећи помоћни објекат који је изграђен у оквиру ове зоне, у западном 

делу манастирског комплекса, на падини, користи се као остава. Поменути 

помоћни објекат нарушава културно-историјске и естетске вредности 

предметног комплекса и не одговара функционалним потребама манастирског 

комплекса јер је планиран нови економски објекат у оквиру предметног 

комплекса. Из тих разлога предвиђено је уклањање постојећег помоћног 

објекта. 
 

У оквиру економске зоне, поред планираног економског објекта, планирано је 

уређење пешачких површина (стазе), зелених површина (воћњак и 

декоративна партерна вегетација), саобраћајно-манипулативних површина, 

паркинг површина и површине за држање посуда за привремено одлагање 

отпадних материја. Такође, у оквиру ове зоне планирани су пешачки и 

колски улаз у манастирски комплекс. 

 

Планиране пешачке површине у оквиру ове зоне надовезују се на планиране 

пешачке површине у оквиру монашко-стамбене зоне, као и на постојеће јавне 

пешачке површине - насељску пешачку мрежу, те омогућују комфорну 

комуникацију и приступ садржајима. 

 

У оквиру економске зоне планира се и уређење зелених површина и партерно 

уређење у складу са условима који су дати у поглављу „I Правила уређења“, 

тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу 

инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, „6.6. Услови за 

уређење зелених и слободних површина“. 

 

Саобраћајно-манипулативне површине и паркинг површине планиране су у 

оквиру економске зоне, у северном делу манастирског комплекса.  

 

Колски улаз и саобраћајно-манипулативне површине у оквиру предметног 

комплекса су димензионисани тако да омогуће и евентуални  приступ 

ургентним возилима.  

 

Противпожарни приступ и проходност за предметни комплекс неопходно је 

обезбедити у складу са законском регулативом. 

 

Паркинг површине су дефинисане у складу са очекиваним бројем возила, са 

управним паркирањем и рационалним искоришћењем простора. 

 

У складу са законском и подзаконском регулативом обезбеђен је и простор за 

стационирање возила за особе са инвалидитетом. 

 

Колски улаз у манастирски комплекс, саобраћајно-манипулативне површине 

и паркинг површине утврђени су на графичком приказу број 12.2.5. 

„Саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилом, 

регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за 

обележавање, грађевинске линије и спратност објеката“. 

 

 

У северном делу манастирског комплекса, уз саобраћајно-манипулативне 

површине, а у близини колског улаза у комплекс, предвиђена је површина на 

којој ће се држати посуде (контејнери или канте) за привремено одлагање 

отпадних материја и приказана је на графичком приказу број 12.2.3. 

„Планирана намена површина“. 
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4.0.А.2.3.ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
 

Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања и друга 

геолошка истраживања, као и послове примењених геолошких истраживања 

од важности за Републику Србију, у складу са Законом о рударству и 

геолошким истраживањима. 

 

Основна геолошка истраживања су послови од јавног интереса које изводи 

Геолошки завод Србије, које на територији АПВ доноси Покрајински 

секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, као надлежни орган.  

 

Примењена геолошка истраживања обухватају истраживања која се изводе 

ради утврђивања минералних ресурса и резерви и инжењерскогеолошких и 

хидрогеолошких услова њихове експлоатације, хидрогеолошка истраживања 

за потребе коришћења и заштите ресурса и резерви подземних вода и 

геотермалних ресурса, инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка 

истраживања геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког 

планирања, пројектовања и изградње грађевинских, рударских и других 

објеката, заштите животне средине и природних добара и објеката 

геонаслеђа, санације и рекултивације терена, укључујући и подземна 

складишта гаса и других материја, издвајања повољних геолошких 

формација и структура, као и исцрпљених лежишта минералних сировина за 

складиштење природног гаса и/или CO2. 

 

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше 

за потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње 

грађевинских, рударских и других објеката ради дефинисања 

инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и 

других карактеристика геолошке средине. 

 

Уз пројекат за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, 

прилаже се елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према 

прописима о геолошким истраживањима. 

 

У плану вишег реда, Плану генералне регулације Сремских Карловаца, 

извршена је рејонизација простора као градација утврђених карактеристика тла 

које су од утицаја на начин изградње и стабилност објеката, а која је 

представљена на графичком приказу број 11. „Категорије терена према 

погодности за изградњу“. Према подацима из Плана генералне регулације 

Сремских Карловаца, односно према графичком приказу број 11 „Категорије 

терена према погодности за изградњу“, простор у обухвату Измена и допуна 

Плана налази се на подручју које је означено као оптимално повољан терен.  

 

Планом генералне регулације за просторну целину 1 - Стари  центар 

утврђено је да се правила уређења и грађења допуњују обавезом 

инжењерско-геолошких истраживања по парцели за изградњу нових или 

доградњу постојећих објеката. 

 

Закључци и препоруке Геомеханичког елабората израђеног од стране А.Д. 

Завода за геотехнику, Суботица 

 

За потребе изградње конака Манастира Ваведења Пресвете Богородице 

извршена су теренска и лабораторијска испитивања тла на делу простора на 

којем је предвиђена изградња конака манастира, те је израђен Геомеханички 

елаборат од стране А.Д. Завода за геотехнику, Суботица, септембра 2016. 
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године. У оквиру предметног елабората донети су одређени закључци и 

препоруке који су битни за изградњу на испитиваној локацији.  
 

На основу извршене макроскопске класификације узорака тла и резултата 

теренских и лабораторијских испитивања, утврђено је да је тло на 

испитиваној локацији будућег конака Манастира Ваведења Пресвете 

Богородице у Сремским Карловцима састављено од следећих слојева испод 

површине терена: 

1.  Насип – површински слој од глиновите прашине, тамномрке боје 

помешане са разнородним материјалом, са садржајем органских материја; 

2.  Глиновита прашина – жутомрке до мрке боје, са садржајем органских 

материја; 

3.  Песак, помешан са шљунком, заглињен; 

4.  Прашинаста глина – жутомрке до мрке боје. 
 

Ниво подземне воде на дан сондирања 25.08.2016. године, налазио се на 

дубини 6,0 m испод површине терена, у сонди С1, док у сондама С2 и С3 није 

дошло до појаве подземне воде до испитане дубине 2,5 m. 
 

На основу извршених теренских истражних радова, лабораторијских 

испитивања, као и свих потребних прорачуна, констатовано је да се будући 

конак манастира Ваведења Пресвете Богородице у Сремским Карловцима 

може фундирати по принципима ПЛИТКОГ ФУНДИРАЊА, на тракастим 

темељима ширине „В“, на ефективној дубини фундирања Dr=0,8 m, на 

природном тлу. 
 

Неопходно је у главном пројекту предвидети, а приликом извођења предузети 

све потребне мере заштите стабилности страница ископане темељне јаме. 
 

Бивше подруме, септичке јаме, бунаре за кишницу, копане бунаре и друге 

подземне објекте на локацији потребно је порушити, очистити од шута, 

хумуса и смећа те тако очишћене јаме испунити песковитим шљунком 

природне гранулације, уграђеним у слојевима дубине приближно једнаке 

дебљине d~0,30 m и збијањем одговарајућим средствима, тако да се на 

површини тампон јастука добије модул стишљивости МS=500daN/cm2, 

односно до 100% збијености. 
 

 

На основу података издатих од стране Покрајинског секретаријата за 

енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са одредбама Закона о 

рударству и геолошким истраживањима, увидом у катастар активних истражних 

простора, експлоатационих простора, лежишта и биланса минералних сировина 

и других геолошких ресурса и катастар експлоатационих поља, утврђено је да 

на простору обухвата Измена и допуна Плана нема активних истражних 

простора (изузев истражног простора НИС ад Нови Сад, на локалитету Срем, 

истражни простор бр. 5073, Решење бр. 310-02-688/2013-01, од 26.06.2013. 

године, издато од стране Министарства природних ресурса, рударства и 

просторног планирања, а на који Измене и допуне Плана немају утицаја) и 

експлоатационих поља/простора. 
 

При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или 

реконструкцију објеката обавезно је уважити могуће ефекте за земљотрес 

јачинеVII-VIII степени сеизмичког интензитета према ЕМС-98, како би се 

максимално предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким 

дејством. 
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4.0.А.2.4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА 
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, 
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО 
АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА 

 

Обавезна је израда пројекта парцелације за кат. парцелу бр. 7924 КО 

Сремски Карловци, како би се од постојеће парцеле деобом образовала нова 

парцела – планирана површина јавне намене у оквиру које је предвиђена 

изградња трансформаторске станице. 

Израда пројекта препарцелације није предвиђена у обухвату Измена и 

допуна Плана. 

 

Такође, Изменама и допунама Плана није предвиђена обавеза израде 

урбанистичког пројекта, као ни урбанистичко-архитектонског конкурса.  

 

4.0.А.2.5. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋИХ И ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 

 

Приказ постојећих урбанистичких параметара 

 

У постојећој намени површина, површина манастирског комплекса заузима 

85,36% укупне површине обухвата Измена и допуна Плана, док површине 

ван манастирског комплекса (улични коридори) заузимају 14,64% укупне 

површине у обухвату Измена и допуна Плана.  

 

Постојећи објекти у оквиру манастирског комплекса заузимају 5,90% 

површине манастирског комплекса (Црква Ваведења Пресвете Богородице 

5,07%, палионица свећа 0,33% и помоћни објекат (остава) 0,50%), односно 

5,04 укупне површине у обухвату Измена и допуна Плана (Црква Ваведења 

Пресвете Богородице 4,32%, палионица свећа 0,29% и помоћни објекат 

(остава) 0,43%). 

 

Постојеће површине у оквиру манастирског комплекса заузимају 94,10% 

површине манастирског комплекса (пешачке површине (стазе, платои и 

степениште) 6,12%, зелене површине - декоративна висока и партерна 

вегетација 21,26%, неуређене зелене површине 66,72%), односно 80,32% 

укупне површине у обухвату Измена и допуна Плана (пешачке површине 

(стазе, платои и степениште) 5,22%, зелене површине (декоративна висока и 

партерна вегетација) 18,15%, неуређене зелене површине 56,95%). 

 

Приказ остварених урбанистичких параметара Изменама и допунама 

Плана 

 

Изменама и допунама Плана предвиђено је смањење површине манастирског 

комплекса за 1,04% како би се утврдила планирана површина јавне намене 

на којој је предвиђена изградња трансформаторске станице, те у планираној 

намени површина, површина манастирског комплекса заузима 84,32% укупне 

површине у обухвату Измена и допуна Плана, док површине ван 

манастирског комплекса заузимају 15,68% укупне површине у обухвату 

Измена и допуна Плана (део главне насељске саобраћајнице – део трасе 

општинског пута 5,75%, делови приступних насељских саобраћајница 8,89% 

и површина у оквиру које је предвиђена изградња трансформаторске станице 

1,04%). 
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Објекти (постојећи објекти и планиране површине у оквиру којих је 

предвиђена изградња објеката) у оквиру манастирског комплекса заузимају 

19,95% површине манастирског комплекса, односно 16,82% укупне 

површине у обухвату Измена и допуна Плана.  

o Постојећи објекти заузимају 5,47% површине манастирског комплекса (Црква 
Ваведења Пресвете Богородице 5,13% и палионица свећа 0,34%), односно 4,61% 
укупне површине у обухвату Измена и допуна Плана (Црква Ваведења Пресвете 
Богородице 4,32% и палионица свећа 0,29%).  

o Планиране површине у оквиру којих је предвиђена изградња објеката заузимају 
14,48% површине манастирског комплекса (планирана површина у оквиру које је 
предвиђена изградња конака манастира 12,23%, планирана површина у оквиру које 
је предвиђена изградња економског објекта 2,20% и планирана површина на коју је 
предвиђено измештање чесме 0,05%), односно 12,21% укупне површине у обухвату 
Измена и допуна Плана (планирана површина у оквиру које је предвиђена изградња 
конака манастира 10,32%, планирана површина у оквиру које је предвиђена 
изградња економског објекта 1,85% и планирана површина на коју је предвиђено 
измештање чесме 0,04%). 

 

Планиране површине у оквиру манастирског комплекса (изузимајући постојеће објекте 
и планиране површине у оквиру којих је предвиђена изградња објеката) заузимају 
80,05% површине манастирског комплекса, односно 67,50% укупне површине у 
обухвату Измена и допуна Плана. 
o Пешачке површине (стазе, платои, степеништа и рампе) заузимају 20,68% 

манастирског комплекса, односно 17,43% укупне површине у обухвату Измена и 
допуна Плана. 

o Зелене површине – декоративна висока и партерна вегетација заузимају 24,14% 
површине манастирског комплекса, односно 20,35% укупне површине у обухвату 
Измена и допуна Плана. 

o Зелене површине – воћњак заузима 25,78% површине манастирског комплекса, 
односно 21,74% укупне површине у обухвату Измена и допуна Плана. 

o Саобраћајно-манипулативне површине заузимају 7,76% површине манастирског 
комплекса, односно 6,55% укупне површине у обухвату Измена и допуна Плана. 

o Паркинг површине заузимају 1,52% површине манастирског комплекса, односно 
1,29% укупне површине у обухвату Измена и допуна Плана. 

o Површина за држање посуда за привремено одлагање отпадних материја заузима 
0,17% површине манстирског комплекса, односно 0,14% укупне површине у 
обухвату Измена и допуна Плана.“ 

 

 

Иза поглавља „5.0. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ“ додаје се поглавље „5.0.А. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА“ са припадајућим текстом који гласи: 

 

„5.0.А. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА 
 

Изградња објеката и извођење радова, односно уређење простора, у обухвату 

Измена и допуна Плана може се вршити под условом да се не изазову трајна 

оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. 

Такође, коришћење садржаја у обухвату Измена и допуна Плана мора се одвијати 

на такав начин да се максимално умање потенцијални негативни утицаји на 
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природне вредности, ваздух, воду и земљиште, на становништво и свеукупне 

услове живота у непосредном окружењу. 

 

Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних 

материја и отпадних вода на површину земљишта и у земљиште. Особине 

земљишта могу да се мењају само у циљу побољшања квалитета у складу са 

његовом наменом. 

 

Обавезно је адекватно управљати комуналним и осталим врстама отпада који 

настане на простору у обухвату Измена и допуна Плана, у складу са Законом о 

управљању отпадом, локалним и регионалним планом управљања отпадом за 

регион, као и у складу са условима надлежне комуналне службе. Такође, нужно 

је примењивати опште и посебне санитарне мере предвиђене законом и 

другим прописима којима се уређују послови санитарног надзора. 

 

Да би се избегао негативан утицај на живот и здравље људи, при изградњи 

инфраструктурних објеката је неопходно 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 одређених 

садржаја.“  

 

Иза поглавља „6.0. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА“, додаје се поглавље „6.0.А. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА“ са припадајућим текстом који гласи: 

 

„6.0.А.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА И ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА 
 

6.0.А.1.  ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ЗА 
ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

6.0.А.1.1.ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ 
ЦЕЛИНЕ „ГРАДСКО ЈЕЗГРО СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА“ И 
ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ И ПРОСТОРЕ, ОДНОСНО 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОБЈЕКТЕ ОД ПОСЕБНЕ ВРЕДНОСТИ У 
ОКВИРУ ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ 
„ГРАДСКО ЈЕЗГРО СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА“ 

 

С обзиром на то да се простор обухваћен Изменама и допунама Плана налази 

у оквиру просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских 

Карловаца“, непокретног културног добра од изузетног значаја, за коју је 

донета Одлука о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите 

просторно културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“ 

(„Службени гласник РС“, број 12/16), непокретног културног добра од 

изузетног значаја, на предметни простор примењују се мере заштите 

утврђене том Одлуком, односно Просторним планом подручја посебне намене 

културног предела Сремски Карловци који је урађен у складу са Одлуком. 

Одлуком је утврђено да се на парцели манастирског комплекса12 налазе 

објекти од посебне вредности, те се поред општих мера заштите просторно 

                                                 
12 Извршена је препарцелација кат. парцела бр. 406 и 407 КО Сремски Карловци, те је формирана кат. парцела бр. 7924 КО 

Сремски Карловци 
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културно-историјске целине које су утврђене Одлуком, за предметни простор 

примењују и посебне мере заштите за објекте и просторе, односно мере 

заштите за објекте од посебне вредности утврђене поменутом Одлуком. 

Опште мере заштите и посебне мере заштите за објекте и просторе 

дефинисане су Одлуком на следећи начин: 
 

„А) Опште мере заштите: 

1) у просторно културно-историјској целини и њеној заштићеној околини 

примењују се одговарајући методи савремене конзерваторске праксе; 

2) очување затечене историјске урбане матрице, блокова, улица, тргова и 

паркова; 

3) очување постојећих регулационих и грађевинских линија на подручју 

просторно културно-историјске целине; 

4) очување ивичне блоковске изградње на парцели, као наслеђеног типа 

грађења: 

(1) изградња у низу на регулационој линији, са објектима постављеним „на 

преко“; 

(2) изградња на регулационој линији, са објектима постављеним 

„дужом“; 

(3) наслеђена изградња која је повучена са регулационе линије; 

(4) наслеђена изградња слободностојећих објеката; 

5) очување унутрашњих дворишта и аутентичних дворишних објеката; 

6) очување и уређење свих постојећих лагума укопаних у терен; 

7) очување вертикалне регулације, односно постојеће линије поткровних 

венаца и кота слемена кровова; 

8) очување или рестаурација оригиналног изгледа, стилских 

карактеристика, декоративних елемената и аутентичног колорита 

објеката који имају архитектонску и културно-историјску вредност; 

9) коришћење простора просторно културно-историјске целине за 

стамбене, пословне, стамбено-пословне или пословно-стамбене намене; 

од производних делатности приоритет имају делатности везане за 

производњу вина, а дозвољавају се само мале традиционалне занатске 

радионице без еманације штетних супстанци; 

10) очување пропорцијских односа на фасадама објеката, као и отвора на 

фасадама; 

11) изградњу објеката инфраструктуре на подручју просторно културно-

историјске целине вршити према условима надлежног Републичког 

завода за заштиту споменика културе; 

12) партерно опремање и уређење простора вршити према условима 

надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе; 

13) за уређење јавних простора (улица, тргова, паркова) унутар просторно 

културно-историјске целине препоручује се спровођење урбанистичко-

архитектонских конкурса; 

14) постављање елемената урбаног мобилијара изводити према посебном 

пројекту „урбане опреме“ израђеном према условима надлежног 

Републичког завода за заштиту споменика културе, а у складу са стилским 

обележјима амбијента; 

15) измештање или уклањање помоћних објеката који не одговарају 

функционалним потребама или нарушавају културно-историјске или 

естетске вредности просторно културно-историјске целине; 

16) унутрашња дворишта решавати у зависности од намене објекта, као 

дворишта отвореног типа, функционално припојена улици и међусобно 

повезана, односно затвореног типа у функцији власника објекта; дворишта 

отвореног типа партерно решити; унутар њих уклонити неадекватне 

помоћне објекте; 

17) реконструкција или замена постојећих дворишних објеката не сме знатније 

повећавати већ постигнути степен изграђености; висина дворишних 
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објеката не сме прелазити висину дворишних крила главног објекта који се 

задржава и штити; 

18) уклањање ваздушних водова електричне енергије и постављање 

подземних; 

19) уклањање трафостаница које се налазе испред значајних објеката или на 

јавним површинама просторно културно-историјске целине; 

20) постављање елемената разводне мреже гаса на дворишним зидовима 

објеката или њихово адекватно маскирање; 

21) задржавање и обнова свих старих чесми које су биле у јавној употреби и 

њихово прикључивање на градску водоводну и канализациону мрежу; 

22) приликом изградње нових објеката решити питање паркирања и 

гаражирања, према условима надлежног завода за заштиту споменика 

културе; приликом решавања подземних етажа, за сваку појединачну 

локацију извршити испитивање подземних вода и урадити елаборат 

заштите суседних објеката; 

23) сви земљани радови на територији просторно културно историјске целине 

условљавају се претходним археолошким ископавањима, археолошким 

праћењем и документовањем; 

24) изградња јавних паркинга, гаража и бензинских пумпи дозвољава се само 

ван просторно културно-историјске целине; локација нових паркинга 

могућа је изузетно у деловима блокова који подлежу делимичној урбаној 

реконструкцији; 

25) израда студије саобраћаја којом ће се задовољити потребе грађана, али и 

спречити штетно дејство саобраћаја на градитељско наслеђе; за израду 

студије прибавити услове надлежног Републичког завода за заштиту 

споменика културе и надлежног Завода за заштиту природе Србије; 

26) очување и допуна постојећег вредног зеленила на јавним површинама 

улица и тргова, унутрашњих дворишта, простора око јавних објеката, као и 

у портама сакралних објеката; 

27) уклањање зеленила које је без вредности, а заклања фасаде или угрожава 

историјска здања; 

28) декоративну расвету вредних објеката решавати према условима 

надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе; 

29) извођење регулације површинских токова и решавање одвођења 

атмосферске и подземне воде тако да не угрожавају заштићене објекте; 

30) санирати сва клизишта тла геомеханичким и конструктивним захватима 

тако да се спречи угрожавање заштићених објеката; 

31) изградња градске канализационе мреже и прикључивање свих објеката на 

мрежу; 

32) изградња градске канализационе мреже за одвод атмосферске воде и 

омогућавање одвођење воде од заштићених објеката; 

33) изградња хидрантске мреже са приступима ватрогасној служби; 

34) задржавање старих гробаља у постојећим границама уз могућност 

проширивања, са јасним одвајањем старог од нових делова; гробна места 

знаменитих личности одржавати у оригиналном изгледу, а остала гробна 

места одржавати у складу са прописима о одржавању гробаља; зелене 

површине, стазе и урбани мобилијар решавати према условима надлежног 

Републичког завода за заштиту споменика културе; 

35) израда студије за омогућавање приступа лица са посебним потребама 

заштићеним објектима. 

 

Б) Посебне мере заштите за објекте и просторе: 

За објекте од посебне вредности (објекти на катастарским парцелама бр. 247, 

252/1, 252/2, 254, 256, 279, 281, 282/1, 282/2, 282/3, 286, 287/1, 287/2, 

287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 288/2, 406, 407, 410, 413, 428/2, 429, 430, 

431, 432, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441/1, 444, 445, 446, 479, 483, 

510, 538/2, 543, 791, 1048, 1057, 1069, 1078, 1095/2, 1097, 1102/1, 
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1103/1, 1104, 1105, 1106, 1107, 1109, 1229, 1230, 1231, 1233, 1236/1, 

1238, 1299, 1396/1, 1441, 1495, 1602 и 2112, КО Сремски Карловци) 

утврђују се следеће мере заштите: 

1)  очување аутентичног хоризонталног и вертикалног габарита, 

примењених материјала и конструктивног склопа; 

2)  очување или рестаурација изворног изгледа композиције, стилских 

карактеристика, декоративних елемената и аутентичног колорита 

објеката; 

3)  очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера 

(декоративног молераја, пећи, гипсане пластике и сл.); 

4)  осавремењивање објеката, у циљу бољег коришћења, без надградње 

објеката, дозвољено је, што подразумева следеће интервенције: 

- увођење савремених инсталација, под условом да не наруше 

ентеријерске вредности објекта; 

- уређење поткровља, осим код сакралних објеката, могуће је 

искључиво у постојећем габариту крова, са приступом из постојећег 

степенишног простора или неке друге просторије највише етаже, 

ако се тиме не нарушава изворно функционално решење објекта; 

осветљење остварити путем кровних прозора оријентисаних према 

дворишном простору, а према уличном делу могуће је отварање 

кровних прозора у равни крова, и то само ако се тиме не нарушава 

естетика и склад изворног изгледа објекта; изузетно, могуће је 

кровне прозоре пројектовати и као вертикалне баџе, али у 

ограниченом броју и уз услов да се не наруше архитектонске и 

стилске одлике објекта; приступ поткровљу је могућ само из 

унутрашњости последње етаже; 

- уређење подрума дозвољава се у случају да се тиме не нарушавају 

основне вредности објекта и његова стабилност; врше се претходна 

испитивања тла и носеће конструкције објекта у случају спуштања 

нивелете пода; обавезна израда елабората заштите суседних 

објеката; приступ подруму могуће је остварити из постојећег 

степенишног простора, из друге просторије или из дворишта, али 

само ако се тиме не нарушавају стабилност и вредности објекта; 

- дворишна крила главног објекта изузетно могу бити дограђена и то 

до висине уличног крила, уколико се тиме не нарушава 

архитектонски склоп, односно уколико је изворним решењем 

остављена могућност за дворишну изградњу; дворишне доградње 

јединствено решити за читаву парцелу како би се остварила 

јединствена естетска целина; 

- код слободностојећих објеката и историјских сакралних објеката не 

дозвољава се доградња дворишних делова; 

5)  отварање портала и излога могуће је на уличним фасадама објеката 

само у случају рестаурације изворног изгледа објекта; 

6)  портали и излози могу бити израђени искључиво од дрвета; 

7)  остали објекти на парцели не подлежу режиму главног објекта и 

решавају се у складу са њиховом валоризацијом, али тако да не угрозе 

главни објекат; накнадно дограђени неестетски делови објеката и 

неадекватни помоћни објекти са парцеле и из окружења који немају 

споменичка својства - уклањају се; дворишне објекте у свему ускладити 

са главним (уличним) објектом; 

8)  објекат на Тргу Бранка Радичевића број 9, катастарска парцела број 

431, може се надоградити за један спрат, тако да висина поткровног 

венца не буде виша од суседног објекта; 

9)  могућа је промена намене објеката, с тим да нове функције морају бити 

примерене архитектури, постојећем функционалном и конструктивном 

склопу објекта, а уз претходно прибављене услове и сагласност 

надлежног завода за заштиту споменика културе; 
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10)  рекламе и табле са именима значајних личности које су живеле у 

објектима, осветљење и др. на фасадама могу се поставити само према 

условима надлежног завода за заштиту споменика културе; 

11)  клима уређаји и други технички уређаји и инсталације не могу се 

постављати на уличне фасаде; на дворишне фасаде могу се постављати 

само уз прибављене услове и сагласност надлежног завода за заштиту 

споменика културе; 

12)  Трг Бранка Радичевића користити у функцији пешачке зоне; 

13)  за партерно уређење Трга Бранка Радичевића и Трга патријарха 

Бранковића обавезно је спровођење јавног архитектонско урбанистичког 

конкурса; 

14)  на катастарској парцели број 252/1 није дозвољена градња; 

15)  на катастарској парцели број 281 дозвољена је доградња дворишног 

крила Жупног двора и изградња новог приземног објекта на месту 

постојећег помоћног објекта; 

16)  на катастарској парцели број 438 дозвољено је уклањање постојећег 

помоћног објекта, изградња дворишног и доградња уличног крила исте 

спратности са уличним крилом; 

17)  на катастарској парцели број 256 дозвољена је тотална реконструкција 

зграде, у свему према аутентичном изгледу; 

18)  на катастарској парцели број 436 дозвољена је реконструкција 

некадашњег биоскопа у дворишту зграде на Тргу Бранка Радичевића бр. 

5; 

19)  на катастарској парцели број 1495 могућа је изградња новог објекта 

према условима надлежног завода за заштиту споменика културе; 

20)  на катастарским парцелама број 406 и 407, могућа је изградња нових 

објеката, искључиво у функцији Цркве Ваведења Богородице (Горње 

цркве), а према условима надлежног завода за заштиту споменика 

културе; 

21)  простор Дворске баште, са свим објектима, третирати као урбани 

простор од посебне вредности уз примену свих мера заштите.“ 
 

6.0.А.1.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ АРХЕОЛОШКИХ ЛОКАЛИТЕТА 
 

Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно 

културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, 

непокретног културног добра од изузетног значаја утврђено је следеће: „сви 

земљани радови на територији просторно културно историјске целине 

условљавају се претходним археолошким ископавањима, археолошким 

праћењем и документовањем“. 

На основу услова надлежног Републичког завода за заштиту споменика 

културе - Београд, издатих за потребе израде Измена и допуна Плана, „пре 

израде пројектне документације водити рачуна да je неопходно извршити 

одговарајућа археолошка сондирања терена. Археолошка сондирања као и 

надзор радова на свим ископима у терену мора да обавља установа која 

jeрегистрована за ове послове. Евентуални археолошки налази се морају 

обрадити на начин који je прописан за ову врсту послова.“ 

 

Мере заштите археолошких локалитета утврђене Планом генералне регулације 

Сремских Карловаца гласе: „Сви радови на наведеним археолошким 

локалитетима условљавају се прибављањем претходних услова, мера техничке 

заштите, сагласности на пројектну документацију од надлежног завода, а сви 

земљани радови обавезним археолошким надзором.“ 

 

Унутар просторне културно-историјске целине може се очекивати постојање 

археолошких локалитета и налазишта и вршиће се даља истраживања.  
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Чланом 109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 

52/11 – др. закон, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон) утврђено је следеће: 

„Ако се у току извођења грађевинских и других радова 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.“ 

 

6.0.А.1.3.  УСЛОВИ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА 
НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА 
ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 

Републички завод за заштиту споменика културе – Београд утврдио је следеће 

услове чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Измена и 

допуна Плана детаљне регулације Старог центра Сремских Карловаца 

(комплекс верског објекта-кат. парцела бр. 7924 КО Сремски Карловци): 

- „Приликом планирања измена и допуна ПДР Старог центра Сремских 

Карловаца, за предметну парцелу, треба имати у виду да овај простор мења 

своју садашњу функцију градске цркве са портом, и да се трансформише у 

монашку насеобину која има другачији сакрални карактер и ограничења пo 

питању доступности и намене простора, односно да се монашки живот у њој 

одвија према строгим правилима утврђеним типиком Српске православне 

цркве. Ово подразумева обавезу планера да се на правилан начин 

просторно дефинишу основне зоне, сакрална, монашко-стамбена и 

економска.  

- Комплекс цркве Ваведења Богородице - Горње цркве, налази се у најстаријем 

делу града - „Горњим Карловцима“, протоурбаном језгру, формираном на 

неолитском насељу и касније, око средњевековног утврђења Каром, пa у 

процесу планирања и уређења простора сматрамо да до одговарајућег решења 

треба доћи пажљивим пројектовањем које ће уважавати како организацију 

простора карактеристичну за просторне структуре српских средњевековних 

манастира, тако и историјски контекст и чињеницу да манастир окружује 

амбијент који има значајне архитектонске и урбанистичке вредности које га 

чине у садашњем времену просторном, културно историјском целином највише 

категорије. 

- Предметна парцела има изразиту висинску денивелацију у правцу југозапад 

-североисток. Манастирска црква се налази на платоу у вишем, 

југозападном делу парцеле, уз улицу Патријарха Рајачића и са постојећом 

палионицом и главним улазом представља сакрално језгро будућег 

комплекса. Оваква доминантна урбанистичка позиција не сме бити доведена 

у питање новопланираном структуром. 

- Нови манастирски конак, који садржи и велику салу-трпезарију, могуће je 

планирати у сакралној зони с обзиром да коришћење трпезарије представља 

наставак култних радњи које се обављају у храму. Нови конак се може 

пројектовати на јужном делу регулације Карађорђеве улице. Грађевинска 

линија новог објекта треба да буде на растојању 5,50 - 6,00 m, од 

регулационе линије улице П. Рајачића, како би се што мање нарушила 

доминантна улога Горње цркве као просторног репера. Према Карађорђевој 

улици објекат се може пројектовати тако да се грађевинска и регулациона 

линија поклапају, a могуће je и алтернативно решење повлачења 

грађевинске линије 1,50-2,00 m. У случају повлачења грађевинске линије 

треба водити рачуна да се објекат пројектује у мањој ширини како се не би 

приближио Цркви у мери која би нарушила квалитет њене урбанистичке 

позиције. 
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- Нови конак треба пројектовати у висини од П+1 у односу на улицу 

П.Рајачића, док je у наставку, дуж регулације Карађорђеве улице, могуће 

користити денивелацију терена за пројектовање полуукопаних сутеренских 

и подрумских етажа.  Савладавање  ове  велике  теренске  денивелације  

треба решавати пројектовањем каскадне структуре грађевине како би се 

избегло да са североисточне стране она одаје утисак објекта висине П+3, 

или више.  

- Грађевину пројектовати са вишеводним кровом нагиба максимум до 40 

степени, и покривачем од бибер црепа у слогу густог покривања. Таван 

планирати искључиво као помоћни простор који може бити осветљен мањим 

лукарнама на растојању 4,50 - 5,00 m. 

- Архитектонски израз грађевине прилагодити урбаном амбијенту Сремских 

Карловаца, имајући у виду квалитете споменичког израза историјског језгра. 

Није пожељно подражавати или копирати елементе историјске архитектуре. 

Препоручује се пројектовање трема у приземљу, према Цркви, на масивним 

стубовима, употреба ограда или решетки од кованог гвожђа, малтерисане и 

бојене фасаде, столарија од дрвета. Камен се може употребити за аплицирање 

елемената секундарне пластике (прозори, врата, венци итд.), или за обраду 

сокле и делова фасаде укопаних етажа. Обрада камена мора бити финија у 

слогу, формату и површинском изразу. 

- Уколико се објекат пројектује као повучен од регулационе линије Карађорђеве 

улице, ограду пројектовати у комбинацији кованог гвожђа и зиданих делова. 

Могуће je поједине партије-поља, пројектовати у целини као зидане, нпр. код 

улазних капија, делова код углова објекта и сл. али у целини треба да одаје 

утисак транспарентне структуре због малог одстојања фасаде. Соклу ограде 

обрадити каменом у складу са обрадом фасаде. 

- Економску зону манастира планирати на нижем, североисточном делу парцеле, 

дуж регулационе линије Карађорђеве улице, и дуж северо-источне границе 

парцеле. У оквиру овог дела предвидети колски улаз са паркингом, економске 

и помоћне објекте, мању башту или воћњак, према потребама манастира. За 

архитектонску обраду објеката у овој зони важе исти услови као и за нови 

конак. Висина објеката у овој зони може бити приземље + таван, a поједине 

партије могу бити и П+1, према намени која се буде исказала кроз детаљнији 

пројектни задатак. 

- Економска зона манастира мора бити одвојена од сакралне, оградама, 

денивелацијом, потпорним зидовима и сл. како би се сачувао интегритет 

основне функције, монашког живота. У оквиру економије могу се планирати и 

мањи смештајни капацитети за особље или госте са пратећим помоћним 

просторима. 

- Ha погодном месту, у оквиру манастирског комплекса, планирати санитарни 

објекат за народ, односно посетиоце са директним спољним приступом.  

- Партерне површине треба уређивати на основу посебног пројекта који 

подразумева и хортикултурно планирање зеленила. За обраду стаза и платоа 

користити клинкер-опеку, калдрму и резане камене плоче. У економији je 

могућа употреба и бетонских (бехатон) коцки и сличних елемената. Могућа je 

употреба пергола са масивним ступцима и аранжманима винове лозе, зиданих 

чесми, и сл. у мери коју дозвољавају пропорције простора. За уређење зелених 

површина користити аутохтоне врсте природног украсног биља.  

- Планом предвидети измештање свих надземних електроинсталација и сл. 

водова, стубова и објеката (трафо-станица) и пројектовати њихово подземно 

вођење како унутар манастирског комплекса, тако и око њега, односно у 

ободним улицама. 

- Препоручује се да се планом усмере и активности на ревитализацији и 

уређењу свих фасада и видљивих делова дворишта, кровова, башти, ограда, 

локала, уличног мобилијара и сл. који су експонирани непосредно око 

комплекса Горње цркве. 
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- Пре израде пројектне документације водити рачуна да je неопходно извршити 

одговарајућа археолошка сондирања терена. Археолошка сондирања као и 

надзор радова на свим ископима у терену мора да обавља установа која 

jeрегистрована за ове послове. Евентуални археолошки налази се морају 

обрадити на начин који je прописан за ову врсту послова. 

- Имајући у виду изузетну важност и много пута истицану чињеницу да je потез 

Горње цркве посебно карактеристичан део Сремских Карловаца као просторне 

културно-историјске целине категорисане у изузетан значај за Републику 

Србију, сматрамо и препоручујемо, да се до одговарајућег решења треба доћи 

путем архитектонског конкурса (јавног или пo позиву). Детаљнијом разрадом 

програма треба обухватити архитектонско-просторно решење манастирског 

комплекса и посебно нови конак као приоритетну грађевину у првој фази 

уређења.“ 

 

6.0.А.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ЦЕЛИНА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА 

 

На простору обухвата Измена и допуна Плана потребно је применити мере за 

очување биодиверзитета урбаних предела, кроз реконструкцију постојећих 

зелених површина. 
 

Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-

палеонтолошког или минеролошко-петрографског порекла (за које се 

претпостави да има својство природног споменика), извођач радова је дужан 

да о томе обавести Покрајински завод за заштиту природе и да предузме све 

мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.“ 

 

 

Иза поглавља „7.0. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА“, додаје 

се поглавље „7.0.А. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА И АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА“ са припадајућим текстом који гласи: 
 

„7.0.А. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА 

7.0.А.1. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
НЕПОГОДА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 

Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу 

на могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи 

или да проузрокују штету већег обима на простору за који се Измене и допуне 

Плана раде, као и прописивање мера заштите за спречавање елементарних 

непогода или ублажавање њиховог дејства. Законом о ванредним ситуацијама 

установљене су обавезе, мере и начини деловања, проглашавања и 

управљања у ванредним ситуацијама. 

 

Подручје обухваћено Изменама и допунама Плана може бити угрожено од: 

земљотреса, метеоролошких  појава: атмосферских падавина (киша, град, снег), 

ветрова, атмосферског пражњења, пожара,акцидентних ситуација и техничко-

технолошких удеса, ратних разарања.    

 

 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  55/2019 
 

55 

 

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на картисеизмичког 

хазардаза повратни период од 475 година, у обухвату Измена и допуна Плана 

је утврђенVII-VIII степен сеизмичког интензитета према Европској 

макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У односу на структуру тј. тип објекта 

дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. ЗаVII 

степен сматра се да ће се у смислу интензитета и очекиваних последица 

манифестовати„силан земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“.  

 

Мере заштите од земљотреса подразумевају правилан избор локације за градњу 

објеката, примену одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, 

спратност објеката и др., као и строго поштовање и примену важећих грађевинско 

техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком подручју. При 

пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију 

објеката обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког 

интензитета према ЕМС-98, како би се максимално предупредила 

могућаоштећења објеката под сеизмичким дејством. Мере заштите од земљотреса 

обезбедиће се и поштовањем регулационих и грађевинских линија, односно, 

прописане минималне ширине саобраћајних коридора и минималне међусобне 

удаљености објеката, како би се обезбедили слободни пролази у случају 

зарушавања. 

 

Одвођење атмосферских водапредвиђа се преко затвореног канализационог 

система. Сувишне, условно чисте атмосферске воде са крововаи осталих 

површина унутар посматраног подручја до реципијента треба одводити кишном 

канализацијом. Заштита од сувишних атмосферских вода се обезбеђује и 

поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње, односно 

реконструкције хидротехничких објеката. 

 

На посматраном подручју најучесталији ветрови су из источног односно 

југоисточног правца (кошава) и северозападног правца. Најчешћи ветрови 

имају истовремено и највеће средње брзине које се крећу у дијапазону од 1,7 

m/s до 3,2 m/s. Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које су 

планиране као ветрозаштитни појасеви уз саобраћајнице. 

 

Појава града је најчешћа у периоду од априла до септембра. Заштиту од града 

обезбеђују лансирне (противградне) станице, са којих се током сезоне одбране 

од града испаљују противградне ракете. У оквиру обухвата Измена и допуна 

Плананема изграђених лансирних станица и предметни простор се не налази у 

оквиру заштитне зоне од лансирних станица која износи 500 m. 

 

Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем 

громобранске инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом.   

 

Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не 

може се искључити без обзира на све мере безбедности које се предузимају на 

плану заштите.Планирани објекти морају имати адекватно изведене 

инсталације за заштиту објеката од пожара и атмосферског пражњења, у 

складу са Законом о заштити од пожара и правилницима који уређују заштиту 

од пожара.  

 

Заштита од пожара се обезбеђује: 

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија, 

- дефинисањем изворишта за снабдевање водом и обезбеђивањем капацитета 

насељске водоводне мреже, односно довољне количине воде за ефикасно 

гашење пожара,  

- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне 

ширине, минимални радијуси кривина и сл.), 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  55/2019 
 

56 

 

- обезбеђивањем услова за рад ватрогасне службе (приступних путева и 

пролаза за ватрогасна возила), 

- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објеката (безбедносни 

појасеви између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, 

као и сигурносна удаљеност између објеката),  

- а све у складу са Законом о заштити од пожара, правилницима и важећим 

техничким прописима који уређују ову област. 
 

Такође, неопходно је да надлежни орган, у процедури издавања локацијских 

услова за објекте који су обухваћени Изменама и допунама Плана, прибави 

посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија од Министарства 

унутрашњих послова (Управе и Одељења у саставу Сектора за ванредне 

ситуације). 

 

7.0.А.2. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ 
СИТУАЦИЈА И ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА ЗА 
ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 

Иако на простору у обухвату Измена и допуна Плана нису очекиване удесне 

ситуације ширих размера, потребно је спроводити неопходне мере заштите од 

пожара, као и изливања, просипања, исцуривања хемикалија, запаљивих 

материја и других, као и мере за отклањање последица у случају удесних 

ситуација (прибавити сагласност надлежног органа за предвиђене мере 

заштите од пожара).“ 

 

 

Иза поглавља „8.0. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА“, додаје се 

поглавље „8.0.А. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ 

ДЕЈСТАВА/ОДБРАНА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА“ са 

припадајућим текстом који гласи: 

 

„8.0.А. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА/ОДБРАНА 
ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

 

Запростор који је предмет израде Измена и допуна Плана нема посебних 

услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописује 

надлежни орган. 
 

У складу са чл. 60. и 62 Закона о ванредним ситуацијама, ради заштите од 

елементарних непогода и других несрећа, органи локалне самоуправе, 

привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности, 

дужна су да обезбеде да се становништво, односно запослени, склоне у 

склоништа и друге објекте погодне за заштиту. 
 

Као други заштитни објекти (код изградње нових објеката) користе се 

просторије, прилагођене за склањање људи и материјалних добара. Приликом 

изградње објеката у којима ће боравити запослени, препорука је да се над 

подрумским просторијама или просторијама приземља (ако објекат нема 

изграђен подрум) гради ојачана плоча која може да издржи урушавање 

објекта. 
 

Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити 

адаптације или реконструкције које би утицале или би могле утицати на 

исправност склоништа, нити се склоништа могу користити у сврхе које би 

погоршале њихове хигијенске и техничке услове.“ 
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Иза поглавља „9.0. УСЛОВИ ЗА КРЕТАЊЕ ХЕНДИКЕПИРАНИХ ОСОБА“, додају се 

поглавља „9.0.А. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ОБУХВАТ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА“, „10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ИЗГРАДЊЕ ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА“ и „11. СТЕПЕН 

КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, ЗА ОБУХВАТ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА“ са припадајућим текстовима који гласе: 
 
 

„9.0.А. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА 

ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

Овим Изменама и допунама Плана утврђени су услови за уређење и изградњу 

површина јавне намене, као и правила уређења и грађења за објекте и 

површине у оквиру манастирског комплекса, којима се обезбеђује несметано 

кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.  

 

Приступачност јесте резултат примене техничких стандарда у планирању, 

пројектовању, грађењу, реконструкцији, доградњи и адаптацији објеката и јавних 

површина, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, 

сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости осигурава 

несметан приступ, кретање, коришћење услуга, боравак и рад.  

 

При планирању, пројектовању и грађењу јавних саобраћајних површина, 

саобраћајних површина у оквиру манастирског комплекса (пешачке површине 

и саобраћајно-манипулативне површине), као и објеката за јавно коришћење и 

прилаза до тих објеката у оквиру манастирског комплекса, морају се 

обезбедити обавезни елементи  приступачности за све потенцијалне 

кориснике, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, 

пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник 

РС“, број 22/15). 

 

Обавезни елементи приступачности су: 

- елементи приступачности за савладавање висинске разлике, 

- елементи приступачности кретања и боравка у простору – стамбене и 

стамбено-пословне зграде и објекти за јавно коришћење, 

- елементи приступачности јавног саобраћаја. 

 

На предметном простору неопходно је саобраћајне површине, приступ 

објектима и кретање унутар објеката прилагодити особама са инвалидитетом, 

деци и старим особама.  

 

Где постоји одређена денивелација у оквиру пешачких површина неопходно је 

предвидети рампе (одговарајућег нагиба, дужине и ширине) како би се 

савладала одређена висинска разлика. Такође, рампе су потребне и за прелаз 

између других категорија саобраћајних површина.  

 

У оквиру планираних паркинг површина у манастирском комплексу предвиђено 

је паркинг место за особе са инвалидитетом.  
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Објекти у оквиру манастирског комплекса морају бити тако пројектовани и 

изведени да особама са инвалидитетом, деци и старим особама у простору 

омогуће несметан приступ, кретање, боравак и рад.  

 

 

Код грађевинских објеката, чија је кота пода денивелисана у односу на коте 

околних тротоара, треба предвидети, поред степеница, и рампу (или подизну 

платформу у случају да не постоји могућност савлађивања висинске разлике 

рампом) преко које би се омогућило несметано кретање особа са 

инвалидитетом. 

 

Нагиб рампе треба да износи до 5% (1:20), а ако нема услова за рампу нагиба 

од 5% може износити 8,3% (1:12) за кратка растојања (до 6m). Највећа 

дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15 m. Рампе дуже 

од 6 m, а највише до 9 m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се 

одмориштима најмање дужине 150 cm. Минимална чиста ширина рампе за 

једносмеран пролаз је 90 cm, а уколико је двокрака чиста ширина рампе 

износи минимално 150 cm, са подестом од минимално 150 cm.  

 

Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно 

културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, 

непокретног културног добра од изузетног значаја, у оквиру општих мера 

заштите просторно културно-историјске целине, прописана је израда студије 

за омогућавање приступа лица са посебним потребама заштићеним објектима.“  

 

 

„10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА 

 

Одговорно и штедљиво поступање са енергентима, којих има све мање, 

захтева ефикасан рад на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика 

енергије, као и на подстицању градитеља и власника објеката да примене 

енергетски ефикасна решења и технологије у својим објектима. 

 

Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката тако да се 

обезбеди удобан и комфоран боравак у објекту у свим временским условима, 

са што мање утрошене енергије. У контексту одрживог развоја, где се 

подразумева развој који задовољава данашње потребе, а при том се не 

угрожава могућност да и будуће генерације задовоље своје потребе, може се 

говорити и о одрживој градњи.  

 

Важно је истаћи да мере за даље побољшавање енергетских карактеристика 

објекта не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као 

што су приступачност, рационалност и намеравано коришћење објекта. 

 

Енергетски ефикасна изградња реализује се:  

- правилним избором локације и добром оријентацијом објеката 

(пројектовањем и позиционирањем објеката према климатским аспектима, 

изложености сунцу и утицају суседних објеката), 

- коришћењем нових конструктивних решења са традиционалним и савременим 

грађевинским материјалима који нису штетни по окружење (еколошки 

материјали); 

- применом адекватног омотача објекта (топлотна изолација зидова, кровова и 

подних површина), применом прозора са адекватним карактеристикама 

(ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере), 
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- реализацијом пасивних соларних мера као што су: максимално коришћење 

сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација објекта према јужној, 

односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и 

сл., 

- изградњом објеката за производњу енергије на бази обновљивих извора 

енергије (коришћењем соларне енергије, као и коришћење енергије тла 

(топлотних пумпи)), 

- уградњом савремених система грејања, хлађења и вентилације објекта, 

уградњом адекватних система за одвођење дима, система за грејање 

потрошне воде, система за снабдевање питком водом и уградњом савремених 

система осветљења (примена савремених сијалица и светиљки ради 

обезбеђења потребног квалитета осветљености), електричних инсталација и 

остале електричне опреме, 

- подизањем зеленила у складу са планским решењем (смањење загревања тла 

и стварање амбијента сличног природном). 

 

Одржива градња мора да осигура квалитет изградње (конструкција и 

обликовање) и трајност, уз економску и еколошку прихватљивост.“ 

 

 

„11.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ 

ДОЗВОЛЕ, ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

Изменама и допунама Плана су дефинисани услови за прикључење садржаја 

који су у оквиру обухвата Измена и допуна Плана на саобраћајну и комуналну 

инфраструктуру: водоводну и канализациону мрежу, електроенергетску 

мрежу, гасоводну мрежу и електронску комуникациону мрежу. Поред тога, 

прикључци на јавну комуналну мрежу се обавезно изводе према техничким 

условима и уз прибављену сагласност предузећа надлежног за одређену 

комуналну инфраструктуру. 

 

За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је 

обезбедити одређени минимални степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта, односно обезбедити прикључке на ону комуналну 

инфраструктуру која је неопходна за оптимално функционисање планираних 

објеката и уређених површина.  

 

Сувишне воде из манастирског комплекса неопходно је упуштати у 

канализацију атмосферских вода. За планирани објекат манастирског конака 

обавезно је обезбедити водоводну, канализациону, електроенергетску и 

електронску комуникациону инфраструктуру. За планирани економски објекат 

обавезно је обезбедити водоводну, канализациону и електроенергетску 

инфраструктуру.“ 

 

 

Досадашња поглавља 10. и 11. постају поглавља 12.и13. 
 
 

Иза поглавља „13. ПРИМЕНА ПЛАНА“додаје се поглавље „13.А. ПРИМЕНА 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА“са припадајућим текстомкоји гласи: 
 

„13.А. ПРИМЕНА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
 

За простор који се налази у оквиру обухвата Измена и допуна Плана 

предвиђена је директна примена Измена и допуна Плана.  
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Опис границе обухвата Измена и допуна Плана дат је у члану 1. ове Одлуке. 
 

Спровођење Измена и допуна Плана је приказано на графичком приказу број 

12.2.7. „Заштита непокретних културних добара и спровођење Измена и 

допуна Плана.“ 
 
 
 
 

Члан 3. 

 
Саставни део ове Одлуке су следећи графички приказикоји се додају у Плану 

детаљне регулације Старог центра Сремских Карловаца („Службени лист општине 

Сремски Карловци“, број 5/08)иза графичког приказа број 11. „Карактеристични 

профили саобраћајница“: 

 

 
 

Редни 
број 

Назив графичког приказа Размера 

 
12.1. 
 
 
12.1.1. 
 
 
 
 
12.1.2.  
 
 
 
 
12.1.3. 
 
 
 
 
12.1.4. 
 
12.1.5. 
 
12.2. 
 
 
12.2.1. 
 
12.2.2. 
 
12.2.3. 
 
12.2.4. 
 
12.2.5. 

 
 
 
12.2.6. 
 
12.2.7. 

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА: 
 
Извод из Просторног плана подручја посебне намене културног предела 
Сремски Карловци – положај простора обухваћеног Изменама и допунама 
Плана детаљне регулације Старог центра Сремских Карловаца (комплекс 
верског објекта - кат. парцела бр. 7924 КО Сремски Карловци) 
 
Извод из Плана генералне регулације Сремских Карловаца - положај 
простора обухваћеног Изменама и допунама Плана детаљне регулације 
Старог центра Сремских Карловаца (комплекс верског објекта - кат. 
парцела бр. 7924 КО Сремски Карловци) 
 
Извод из Плана детаљне регулације Старог центра Сремских Карловаца - 
положај простора обухваћеног Изменама и допунама Плана детаљне 
регулације Старог центра Сремских Карловаца (комплекс верског објекта 
- кат. парцела бр. 7924 КО Сремски Карловци) 
 
Прегледна карта Измена и допуна Плана 
 
Постојећа намена површина 
 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА ЗА ОБУХВАТ ИЗМЕНА 
И ДОПУНА ПЛАНА: 
 
Катастарско-топографски план са границом обухвата Измена и допуна Плана 
 
Подела на карактеристичне целине и зоне 
 
Планирана намена површина 
 
Површине јавне намене 
 
Саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилом, 

регулационо-нивелациони план са аналитичко геодетским елементима за 
обележавање, грађевинске линије и спратност објеката 
 
План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом 
 
Заштита непокретних културних добара и спровођење Измена и допуна 
Плана 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

1:5000 
 

1:500 
 
 
 
 

1:500 
 

1:500 
 

1:500 
 

1:500 
 

1:500 

 
 
 

1:500 
 

1:500 
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Члан 4. 
 

Одлука о Изменама и допунама Плана детаљне регулације Старог центра Сремских 

Карловаца (комплекс верског објекта – кат. парцела бр. 7924 КО Сремски 

Карловци) садржи текстуални део, који се објављује у „Службеном листу општине 

Сремски Карловци“ и графичке приказе,које својим потписом оверава председник 

Скупштине општине Сремски Карловци. 

 

Одлука о Изменама и допунама Плана детаљне регулације Старог центра Сремских 

Карловаца (комплекс верског објекта – кат. парцела бр. 7924 КО Сремски 

Карловци), са Документационом основом,израђенаје у шест примерака, од којих се 

по један примерак потписаног оригинала чува у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ 

Нови Сад и Српској православној цркви, Епархији сремској, Сремски Карловци, а 

остали примерци у надлежним службама општине Сремски Карловци. 

 

Одлука о Изменама и допунама Плана детаљне регулације Старог центра Сремских 

Карловаца (комплекс верског објекта – кат. парцела бр. 7924 КО Сремски 

Карловци) доступна је на увид јавности у згради Скупштине општине Сремски 

Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1 и путем интернета (www.sremskikarlovci.rs). 

 

 
Члан 5. 

 

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:  35-53/2019-I/1                                                        ПРЕДСЕДНИК 

30.августа 2019.године                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Сремски Карловци          Радмила Букарица    с.р.              
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ ЦЕНТРА  

СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА (комплекс верског 
објекта – кат. парцела бр. 7924 КО Сремски 

Карловци) 
 

1 

 


