
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 80/2019  
         27.12.2019. 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 и 

145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др. закон) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 88/10) и члана 44 става 1. 

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

број 7/2019, Скупштина општине Сремски Карловци,  на 34. седници одржаној 27.децембра 

2019. године доноси 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

КОМПЛЕКСА ЧЕРАТСКОГ ГРОБЉА СА ОКРУЖЕЊЕМ У СРЕМСКИМ 

КАРЛОВЦИМА 
 

 
УВОД 

 

На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса Чератског гробља са 

окружењем у Сремским Карловцима („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 8/18) 

и Програмског задатка дефинисаног од стране ЈКП „Белило“ и Одељења за просторно 

планирање, урбанизам и грађевинарство, Општинске управе општине Сремски Карловци, 

приступљено је изради Плана детаљне регулације комплекса Чератског гробља са окружењем 

у Сремским Карловцима (у даљем тексту: План). 

Саставни део Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на 

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

грађевинарство, Општинске управе општине Сремски Карловци под бројем 35-65/8/2017-V од 

дана 14. децембра 2017. године. 

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Сремски Карловци, Одељење за 

просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, а послови израде Плана поверени су ЈП 

„Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у складу са Одлуком о изради Плана. 

Основни циљ израде Плана je да се на основу исказане потребе насеља Сремски Карловци за 

проширењем постојећих капацитета за сахрањивање, као и на основу природних услова и 

теренских могућности, утврде правила уређења и грађења за проширење Чератског гробља. 

Узимајући у обзир природне и створене услове у обухвату Плана, сагледани су потенцијали и 

ограничења и израђен је План који предлаже оптималну просторну и функционалну 

организацију простора. 
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ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за израду Плана представља Одлука о изради Плана детаљне регулације 

комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским Карловцима („Службени лист општине 

Сремски Карловци“, број 8/18). Саставни део Одлуке је Решење о неприступању изради 

стратешке процене утицаја Плана на животну средину, које је донело Одељење за просторно 

планирање, урбанизам и грађевинарство, Општинске управе општине Сремски Карловци под 

бројем 35-65/8/2017-V од дана 14. децембра 2017. године. 

Након доношења Одлуке о изради Плана, а на основу члана 45а Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), приступило се изради Материјала за 

рани јавни увид. Рани јавни увид за План оглашен је 06.06.2018. године, од стране Носиоца 

израде Плана (Општина Сремски Карловци) и одржан у периоду од 13. до 27. јуна 2018. 

године. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, које 

су овлашћене да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката су биле 

обавештене о одржавању раног јавног увида и том приликом су позване да дају мишљење у 

погледу услова за заштиту и уређење простора и изградњу објеката и неопходног обима и 

степена процене утицаја на животну средину. 

У току трајања раног јавног увида Одељењу за просторно планирање, урбанизам и 

грађевинарство достављено је пет одговора од надлежних институција (Покрајински завод за 

заштиту природе, Телеком Србија, АД „Електромрежа Србије“ Београд, Министарство одбране 

и НИС а.д. Нови Сад) и једна сугестија од стране физичког лица. 

Обрађивачу Плана је достављен Извештај о обављеном раном јавном увиду  

(бр. 06-30/2018-V, од 05.07.2018. године), са Закључком да је неопходно поступити у складу 

са достављеним мишљењима, а да се сугестија не уважава, након чега се приступило изради 

Нацрта Плана. 

Садржина и начин израде Плана су регулисани Законом о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-

УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Правилником о садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15), 

каоисадругимпрописимакојинепосредноилипосреднорегулишуовуобласт. 

Релевантни законски и подзаконски акти који регулишу ову област су: 

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

15/15-УС и 96/15); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС и „Службени лист 

СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.); 
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон 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); 
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 

закон, 72/09 - др. закон, 43/11-УС и 14/16); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,  

бр. 135/04 и 88/10); 
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- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 101/15); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 

62/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, 

престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи 
на тачку 6) и члан 14. став 2.); 

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, бр. 87/18); 

- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 83/18); 
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон и 10/15); 
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Закон о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС'', број 111/09, 20/15, 87/18 - др. закон, 

87/18, 87/18 - др. закон); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 

закон и 99/11-др. закон); 
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 

14/16); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, број 31/12); 
- као и други законски и подзаконски акти, који на директан или индиректан начин 

регулишу ову област. 

 

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 

Плански основ за израду Плана су планови вишег реда: 

- Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци 

(„Службени лист АПВ“, број 57/17) и 
- План 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 
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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 предходном заштитом), због њиховог одрживог 

коришћења за развој туризма, 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 

опредељење 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. 
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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. … 

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“; … 

…  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 околином, 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). … 

V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНA 

… Ступањем на снагу овог Просторног плана престају да важе следећи планови: 

…   -  План генералне регулације насеља Сремски Карловци („Службени лист 

општине Сремски Карловци“, број 4/16) у делу који се односи на следеће просторне 

подцелине: 

…  2) део просторне подцелине „Панорамска стаза“: подручје дефинисано са целим 

катастарским парцелама бр.: 2824, 2825, 2836, 2837/1, 2837/2, 2838, 2839, 2859, 

2860, 2861, 2862/1, 2862/2, 2863, 2864, 7824/2 и делом катастарске парцеле број и 

3188, све КО Сремски Карловци, осим у делу који се односи на реконструкцију 

саобраћајних објеката у постојећем саобраћајном коридору; … 
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ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕСРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА („Службени лист 

општине Сремски Карловци“, брoj 4/16) 

I 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 8 – Черат 

Просторна целина обухвата површину 40,04 ha. 

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

становања и типологија објеката); комуналне површине (Чератско гробље са 

проширењем); туризам и угоститељство које укључује становање; јавне службе 

(образовање, социјална заштита); зелене површине и заштитно зеленило; саобраћајне 

површине и хидротехнички објекат. … 

6. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА СА НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА И БИЛАНСИМА 

… Становање 

…  У зонама новијег и планираног породичног становања планира се развој савремене 

породичне куће – слободностојеће или двојне. Планирана спратност објеката се креће 

од П до П+1+Пк. … 

… Туристичко-угоститељски садржаји 

Како су Сремски Карловци општина са изузетно вредним туристичким потенцијалом, а 

туризам је једна од стратешких области развоја општине, периферни делови насеља, 

зоне проширења грађевинског подручја као и приобаље Дунава намењују се за туризам 

и угоститељство који могу да укључе и становање.  … 

… У приобаљу посебну целину чине туристичко-угоститељски садржаји са површином за 

језеро (ретензију) а по ободу Сремских Карловаца (Черат, Ешиковац, зоне према 

обилазници…) акценат је на стамбено-угоститељској или угоститељској намени (мањи 

породични хотели и пансиони, ресторани, домаћа радиност, вински подруми са 

продајом и дегустацијом…). … 

… Комуналне површине 

Комуналне површине представљају у грађевинском подручју Сремских Карловаца 

комплексе пијаца, гробља и површине за хидротехничке захвате. … 

…  Површина постојећих гробља (6,35 ha) не задовољава потребе становника Сремских 

Карловаца с обзиром да се планира да сва три историјска гробља (Католичко, 

Чератско и комплекс Православног, Католичког и војног гробља) у наредном периоду 

користе само корисници гробних места. Утврђује се проширење од укупно 4,25 ha на 

Черату у три фазе реализације. 

У површине за хидротехничке захвате спадају: комплекс пумпне станице отпадних 

вода, два комплекса резервоара за воду и планирани комплекс за пречишћавање 

отпадних вода у инундационом подручју Дунава на који ће бити оријентисане отпадне 

воде стамбених и пословних зона.  … 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  80/2019 
 

7 

 

8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ 

8.2. Водна инфраструктура 

8.2.1. Снабдевање водом 

… Водоводни систем подељен је у две висинске зоне у оквиру којих функционишу два 

резервоара воде и једна пумпна станица.  … 

… Резервоар „Черат“ је резервоар друге висинске зоне, запремине од 2 х 300 m³, са котом 

дна 197 mNm. … 

10. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

…  На највећем делу подручја обухваћеног планом се примењује и спроводи важећа 

планска документација. У оквиру важећих урбанистичких планова, на основу захтева и 

иницијатива, утврђене су измене означене на графичком приказу 7.1. „Спровођење 

плана“. На просторима измена спроводи се план генералне регулације или делом план 

детаљне регулације и делом план генералне регулације.  … 

 

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

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

или делови): 

… - део Просторне целине 8 -  Черат; … 

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. 

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: … 

… 3. На подручју Просторне целине 8 (Черат) од измене 15 до измене 21; … 

… 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: 

1) На подручјима Просторних целина 7, 8, 9, 10 и 5 (Дока, Черат, Магарчев брег, 

Ешиковац и Ћушилово са окружењем и улазни правац са саобраћајним коридором) 

правила уређења, грађења и парцелације се мењају и/или допуњују правилима 

утврђеним у поглављу 12. „ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА“ а 

то су: 
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-  у Општим правилима парцелације правило да су дозвољена одступања при 

формирању нових грађевинских парцела 10%; 

- правило наведено у Условима и начину обезбеђивања приступа парцели и 

простора за паркирање возила правило да се изузетно, за парцеле које немају 

директан приступ јавном путу, приступ може обезбедити приватним пролазом 

мин. ширине 2,50 m или правом службености пролаза (до реализације планиране 

мреже улица); 

- сва правила наведена у Условима за реконструкцију, доградњу, промену намене и 

друга правила грађења; 

- правила о ограђивању парцела; 

- правила обликовања која се односе на врсту крова и кровног покривача, нагиб 

кровних равни, висину надзитка (у случајевима када је дозвољена изградња 

надзитка) и примењене материјале. … 

…  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: 

… 5. Просторна целина 8 (Черат) 

Примењују се: 

- План детаљне регулације становања са комплексом Чератског гробља у Сремским 

Карловцима („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 становања са комплексом Чератског гробља у Сремским 

Карловцима („Службени лист Општине Сремски Карловци“, број 5/08); … 

11. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

11.1. Правила уређења и грађења по целинама и зонама за које је основ за реализацију план 

генералне регулације 

Становање 
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У оквиру целина и зона које су намењене за становање примењују се следећи општи 

услови: 

- на грађевинској парцели дозвољена је изградња само једног стамбеног објекта, изузетак су објекти у 
наслеђеном ткиву града који се као такви задржавају; 
- у зонама становања дозвољено је задржавање постојећих објеката, њихова доградња као и изградња 

нових објеката, изградња помоћних и економских објеката уколико није посебним правилима другачије 
прописано планом или условима заштите; 
- објекти који се граде у зонама где је становање преовлађујућа намена, могу бити стамбени, стамбено-

пословни или пословни, увођење пословања је дозвољено свуда уколико не угрожава намену становања; 
- у приземљу стамбених објеката или у осталим објектима на парцели, може се обављати пословањe у 

оквиру делатности из области трговине, услуга, сервиса и др. које својим радом не угрожавају функцију 
становања. Могуће је планирати и чисто пословне објекте, чија делатност не угрожава становање у смислу 
буке, загађења ваздуха, повећане фреквенције саобраћаја, нарушавања услова паркирања и сл, односно 
делатности чија технологија рада и обим транспорта који генеришу, не утичу негативно на остале функције 
у окружењу; 

Унутар намене традиционалног и новијег планираног породичног становања 

могућа је реализација садржаја као што су: социјални (геронтолошки центри, 

специјализовани центри за рехабилитацију, домови пензионера), образовни 

(предшколске установе, школе) и здравствене установе, рекреативни комплекси и 

површине.  … 

… Новије и планирано породично становање 

Новије породично становање карактеристично је углавном за све изграђене делове 

просторних целина по ободу грађевинског подручја, а планирано за неизграђене зоне 

за које се тек планира изградња. На овим подручјима се планира завршавање 

започетих целина (реконструкција, замена, доградња или изградња нових објеката) или 

изградња на слободним теренима. 

Услови уређења и изградње: 

- максимална спратност објеката је до П+1+Пк, у случају изградње сутерена до П+Пк (три корисне етаже); 
- планира се изградња савремених објеката породичног становања слободностојећих или двојних, али је 

дозвољен и другачији начин изградње (традиционалан – габарити облика П или Г) у циљу завршавања и 
уобличавања блока; 
- грађевинска линија објекта је удаљена од 3 до 5 m од регулационе линије где је могуће, или се усклађује 

са објектима на суседним парцелама (усклађује са уличним низом), 
- максимални индекс заузетости је 50%; 

 

Услови за формирање грађевинских парцела: 

- минимална површина парцеле за слободностојеће објекте је 300 m
2
, оптимално 600 m

2
, а минимална 

ширина фронта је 12 m; 
- минимална површина парцеле за двојне објекте или објекте у прекинутом низу износи 200 m

2
 а ширина 

фронта 8,5 m; 
- дозвољено је формирање већих парцела, површине преко 600 m

2
 уз пажљиво утврђивање услова уређења 

и грађења на парцели како не би дошло до нарушавања склада у волуменима, обликовању итд.  … 
 

11.3. Правила усмеравајућег карактера за израду планова детаљне регулације 

 

За већи део грађевинског подручја Сремских Карловаца условљава се даља разрада простора 

плановима детаљне регулације. За ове целине и зоне овим планом се дефинишу услови 

уређења и грађења усмеравајућег карактера. … 
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… Становање 

Новије и планирано породично становање 

За зоне намењене новијем и планираном породичном становању правила која важе 

за зоне где се план директно примењује усмеравајућег су карактера за израду 

планова детаљне регулације. 

На планском подручју (локалитет Черат), за регистровано супстандардно становање, 

правила уређења и грађења ће се прилагодити условима на терену у циљу његове 

санације. … 

… Туризам и угоститељство 

У оквиру ове намене планирају се садржаји везани за туризам и угоститељство, који 

могу да укључе и становање, спорт и рекреацију у смислу отворених спортских терена 

и мањих објеката на комплексима прожетим зеленим површинама, али и садржаје као 

што су излетишта, коњички клубови, школе у природи, уметничке колоније, 

апартманска насеља, ловачки домови, кампови, пунктови за бициклисте и сл.   

Туристички објекти које је могуће реализовати на овом простору су: мањи породични 

хотели, смештајни капацитети (пансиони), угоститељски објекти, етно-центри, 

конгресни центри, објекти везани за вински туризам (вински подруми, продаја и 

дегустација…) и сл. 

Минимална величина парцеле је 500, оптимална 800 m2, а у зонама које до сада нису 

биле предмет разраде 1000 m2 за постојеће парцеле, односно 2.000 m2 за нове 

парцеле. 

Максимални индекс заузетости је 30% за парцеле преко 800 m2, а 40% за парцеле од 

500 до 800 m2.  … 

… Максимална спратност је до П+1+Пк, изузетно П+2+Пк, што ће се дефинисати планом 

детаљне регулације. 

Препоручује са да грађевинска линија буде удаљена минимално 5 m од регулационе 

линије, али су могућа и другачија решења у зависности од потреба и специфичности 

садржаја и конкретних услова на терену. 

За комплексе површине преко 5.000 m2, планом детаљне регулације може се условити 

израда урбанистичког пројекта. 

Структура ових површина, правила уређења и грађења ће бити различита у зависности од 

положаја природних и створених потенцијала локације и конкретних потреба. 

У оквиру ових зона, могуће је градити, поред објеката туризма и угоститељства и стамбене 

објекте. 

Учешће становања на парцели ће се утврдити планом детаљне регулације уз услов да је 

могуће формирати једну стамбену јединицу која се може градити у оквиру пословног 

објекта или као слободностојећи објекат (главни или други објекат на парцели). 

Комуналне површине 

Гробља 

Планира се задржавање сва три историјска гробља која су под заштитом (Католичко, 

Чератско и комплекс Православног, Католичког и војног гробља). У наредном периоду 
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планира се да их користе само корисници гробних места, односно неки делови гробља 

ће се изузети из даљег коришћења. 

Плановима детаљне регулације ће се утврдити услови за уређење, одржавање и 

опремање простора за сахрањивање којима се предвиђа следеће: опремање и 

одржавање објеката и уређаја (инфраструктура) на гробљу који служе за обављање 

погребних услуга (капеле, чуварске кућице, јавни WC, јавне чесме и сл.); уређивање и 

одржавање путева и стаза унутар гробља, одржавање и чување вредног зеленила 

(може се предложити посебан пројекат парковског уређења); уређење простора између 

гробних места (поплочани платои са клупама за одмор, осветљење, чесме…), 

ограђивање односно постављање ограде са улазним капијама, геодетска снимања 

гробних места и гробница; одржавања чистоће, уклањање снега и леда и других 

послова који су у вези са уређивањем. 

Однос укупне површине постојећих гробља од 6,35 ha и планираног броја становника је 

задовољавајући (на основу норматива да се на 1000 становника планира 0,4 ha 

површине гробља), међутим, с обзиром да ће се функционалне површине гробља 

смањити, планира се проширење Чератског гробља за 4,22 ha које омогућава фазну 

реализацију. 

У односу на планирани број становника, 144 умрлих годишње (морталитет 12‰)  и 

бруто површину гробног места од 4,00 m2, добија се период коришћења планираног 

проширења 36 година. С обзиром да ће постојећа гробља бити и даље у функцији, 

период коришћења проширења је далеко дужи. 

Планираним проширењем се обезбеђује око 5000 нових гробних места под 

претпоставком да однос површина за укоп и површина за пратеће функције износи 

50%:50% односно 3200 ако је тај однос 30-40% према 70-60%. 

Смернице за израду плана детаљне регулације за зону проширења: 

- концепција идејног решења треба да се заснива на ортогоналном начину обликовања, односно 
ортогоналној структури гробних поља са „костуром“ који чине алеје и стазе; 
- поред површина за сахрањивање (сахрањивање путем укопа, гробнице, колумбаријум итд.) планирати 

изградњу гробног центра са пратећим садржајима; 
- по ободу комплекса гробља формирати зелени појас; 
- услови за објекте гробног центра: максимални индекс заузетости гробља је 10% а спратност објеката до 

П+Пк; 
- уколико се проширење гробља етапно приводи намени, системом саобраћајних површина (алеја, 

пешачких стаза) повезати у зоне односно гробна поља у целину и одредити нове улазе у гробље. 
 

Паркирање ће се обезбедити у оквиру регулације планиране саобраћајнице или ће се 

одредити посебне површине за паркирање.  … 

… Површине за хидротехничке захвате 

На подручјима одређеним за даљу разраду налазе се два комплекса за хидротехничке 

захвате и то комплекси резервоара за воду: на Доки и на Черату.   … 

14. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Јавне зелене површине 

… Гробље као површина специфичне намене треба да је уређено у парковском стилу, а 

ободом комплекса потребно је формирати појас заштитног зеленила од група дрвећа и 

шибља. За ту сврху користити вегетацију са дубоким кореновим системом који везује 

терен и спречава његову ерозију. Уређење зелених и слободних површина унутар 
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постојећег гробља биће усклађено према постојећим гробним пољима и гробним 

местима. Неравнине на терену могу бити савладане терасама или травним шкарпама са 

природним степеништем. 

Постојеће Чератско гробље са планираним проширењем треба да је одвојено од 

околних садржаја зеленим заштитним појасом формираним од бар два реда спратне 

вегетације. Посебним пројектом озелењавања биће решене слободне површине унутар 

комплекса постојећег гробља и његовог проширења. … 

… Партерно и хортикултурно уређење унутар комплекса гробља треба да буде спроведено 

на основу снимљеног стања и посебног пројекта уређења. Комплекси гробља треба да 

су одвојени од зона постојећег и планираног становања великим површинама заштитног 

зеленила.  … 

… Заштитно зеленило 

Заштитни појас ће се формирати уз границу новог гробља, на улазу у старо гробље,око 

Парцеле које се у потпуности налазе на тлу непогодном за изградњу (Ћушилово, Дока, 

Черат, Ешиковац), уређују се озелењавањем, у функцији заштите тла од клизања. 

Терен је потребно учврстити и обезбедити посебном техником озелењавања и 

одговарајућом вегетацијом. На овим теренима се не препоручује изградња објеката, 

али је могућа градња дечијих и спортских игралишта, парковских и уређених зелених 

површина. Ови простори се, такође, могу користити као пољопривредно земљиште и 

баште. 

Најстрмији потези и шкарпе обрадиће се вегетацијом која има основну функцију 

заштите од спирања и ерозије. На овом простору три четвртине површине треба да је 

под вегетацијом, а висока вегетација биће заступљена на око 50% површина. 

На делу простора могу се организовати виногради са  најквалитетнијим сортама винове 

лозе. … 

19. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

...   Категоризација терена према погодности за изградњу 

… На подручју Сремских Карловаца издвојене су следеће категорије тла по подобности за 

изградњу: 

1. оптимално повољан терен, 

2. повољан терен, … 

 

…  Повољан терен обухвата делове терена са нешто већим нагибом (18-15º) него код 

прве категорије, а који према процени немају најповољнија физичко-механичка 

својства тла. Терен је изграђен од леса и лесу сличних наслага. Према подацима 

досадашњих геомеханичких бушења ниво подземне воде је релативно низак, што је 

повољно у хидрогеолошком погледу. У структурно-тектонском погледу постоје мање 

неповољности услед тектонских линија дуж којих може доћи до мањих нестабилних 

падина. Унутар ширег истражног подручја Сремских Карловаца највећи део површине 

припада категорији повољног терена. То је простор јужно и југозападно од самог места 

Сремских Карловаца. Иако на том делу терена нису регистровани инжењерско 

геолошки процеси и појаве, ипак је пре градње објекта потребно извршити одређене 

истражне радове.  … 
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2. ОБУХВАТ ПЛАНА 
 

Прелиминарна граница обухвата Плана утврђена је Одлуком о изради Плана детаљне 

регулације комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским Карловцима („Службени 

лист општине Сремски Карловци“, број 8/18). 

Након обиласка терена и детаљнијег сагледавања фактичког стања, уочене су извесне 

разлике у односу на катастарске податке, те је прелиминарна граница Плана, дефинисана 

Одлуком о изради плана, у извесној мери коригована. 

Такође, из предложене границе обухвата Плана изузет је простор на коме је План генералне 

регулације Сремских Карловаца Просторним планом подручја посебне намене културног 

предела Сремски Карловци стављен ван снаге, и за који је предвиђена израда Плана детаљне 

регулације туристичке локације „Чератскивидиковац“.    

 

2.1. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА 
 

Почетна тачка описа границе обухвата Плана утврђена је укрштајем осовина улице Балканске 

и улице Чератске, затим у правцу истока граница прати осовину улице Балканске, 

катастарска парцела 2135/17 до улице Васе Пелагића, катастарска парцела 2138/1 где мења 

правац ка југоистоку и долази до четворомеђе улица Балканске и улице Васе Пелагића и 

катастарских парцела 2135/18 и 2138/2. 

Од четворомеђе граница у правцу југа прати западну међу улице Васе Пелагића, катастарска 

парцела 2138/1 до тромеђе улице и катастарских парцела 826 и 827, мења правац ка 

југозападу и пратећи јужну међу катастарске парцеле 827 долази до тромеђе катастарских 

парцела 820/1, 826 и 827. 

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу катастарских парцела 820/1, 796, 

789/2, 789/1 и 790 (делом је пресеца) и долази до тромеђе катастарских парцела 790, 805/2 

и 807, скреће ка истоку, прати северну међу катастарских парцела 789/1 и 807 и пресецајући 

улицу, катастарска парцела 2142 и долази до тромеђе улице и катастарских парцела 942, 949 

и 2142. 

 

Од тромеђе граница у правцу југа прати источну међу улице, катастарска парцела 2142 до 

тромеђе улице и катастарских парцела 952 и 1898, мења правац ка југозападу и прати 

осовину планираних саобраћајница до границе катастарских парцела 2828 и 788/1, скреће ка 

западу и пратећи јужну међу катастарских парцела 788/1, 2288/90, 2288/77 и 2288/61 и 

долази до четворомеђе катастарских парцела 2289, 2288/61, 2823 и 7824/2 (пут). 

Од четворомеђе граница дужином од око 175 m у правцу севера прати границу грађевинског 

подручја насеља Сремски Карловци до границе катастарских парцела 2819 и 2294/2, мења 

правац ка истоку, пресеца катастарске парцеле 2290/1 и 2288/61, скреће ка северу, дужином 

од око 35 m прати границу катастарских парцела 2288/61 и 2288/62, поново мења правац ка 

истоку и пресецајући катастарску парцелу 2288/62 долази до тромеђе катастарских парцела 

2288/62, 2288/71 и 2288/72. 

Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу катастарске парцеле 2288/71, мења 

правац ка северу и пратећи осовину улице Чератске, катастарске парцеле 2288/77 и 2284/48 

долази до почетне тачке описа границе обухвата Плана. 

Предметна локација се налази у катастарској општини Сремски Карловци. 
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Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Плана износи око 15,06 hа. 

 
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 
Посматрана локација - простор у обухвату Плана, налази се у грађевинском подручју насеља 

Сремски Карловци, у његовом западном делу. 

Према Просторном плану подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци 

посматрана локација налази се у оквиру Културног предела Сремски Карловци, у предеоној 

целини Фрушкогорско пригорје са насељима. Део простора у обухвату Плана налази се у 

граници простора посебне намене, у просторној подцелини „Градско језгро Сремских 

Карловаца“. 

У обухвату Плана налази се постојеће Чератско гробље (Православно гробље). На гробљу су 

осим православног становништва сахрањиване и особе других вероисповести, као и атеисти, 

али су сва гробна места оријентисана у правцу исток-запад. Надгробни споменици на гробљу 

су различите старости и приметно је да су новији гробови и простор око њих уређени и 

одржавани, док су одређени старији споменици руинирани. У централном делу гробља налази 

се недавно реконструисана капела породице Николић саграђена 1903. године по пројекту 

архитекте Владимира Николића, у којој поред њега почива и његова најужа фамилија. 

Капела се повремено користи за испраћај покојника. 

У постојећи комплекс гробља улази се са две стране, са истока и са севера. Источна улазна 

партија, визуелно наглашена са два масивна стуба, прилично је руинирана. Велика 

двокрилна и мала капија од кованог гвожђа на улазу са северне стране су новијег датума. 

Жичана транспарентна ограда око гробља постоји са источне и западне стране. Северну 

ограду гробља чине масивне зидане ограде површина на којима су изграђени објекти 

породичног становања, који постојеће гробље тангирају целом северном границом. 

Са источне стране до гробља је омогућен приступ путем приступне саобраћајнице, а 

паркирање већег броја возила обезбеђено је на постојећем паркингу, који се пружа уз 

источну границу комплекса гробља. Приступ источном улазу у гробље такође је могућ и путем 

пешачког прилаза из Сарајевске улице. 

Улаз у гробље са северне стране је из Балканске улице. Паркирање возила посетилаца који 

гробљу приступају са ове стране се тренутно обавља у коридору приступне саобраћајнице. 

Кроз комплекс гробља пружа се поплочана пешачка стаза, у правцу од источног ка северном 

улазу. То је уједно и основна пешачка комуникација у постојећем комплексу. Пре извесног 

времена уређен је и део пешачке стазе која се пружа уз источну границу комплекса, од улаза 

до јужне границе гробља. Преостале површине око гробних места су затрављене.   

Гробље је у целости запоседнуто постојећим гробним местима те је, у недостатку простора, 

сахрањивање настављено на слободним површинама јужно од постојећег гробља. 

Непосредно уз улаз са источне стране, а изван ограде гробља, налази се приземни објекат у 

ком је лоцирана управа гробља. Површина испред објекта је озелењена, уређена и ограђена. 

 

У централном делу обухвата Плана, а уз јужну границу постојећег комплекса гробља налази 

се напуштени објекат породичног становања, који има тенденцију да се са проширењем 

површина за сахрањивање пренамени у објекат у функцији гробља. До овог објекта постоји 

колски прилаз из Балканске улице, некатегорисаним путем који се пружа уз западну границу 

постојећег комплекса гробља. 
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Уз Чератску улицу, која је уједно већим делом и западна граница обухвата Плана, изграђени 

су објекти породичног становања. 

Објекти породичног становања лоцирани у источном делу обухвата Плана, као и неколико 

објеката у Чератској улици, запоседају делове јавних површина те је овим Планом неопходно 

сагледати могућности за формирање адекватних грађевинских парцела за ове објекте. 

Квалитет објеката породичног становања у Чератској улици је различит, што зависи од 

старости објеката, с тим што је већина објеката новије градње и у добром је стању. Објекти у 

североисточном делу обухвата Плана представљају традиционални вид становања руралног 

типа. 

У југозападном делу обухвата Плана налази се комплекс резервоара за воду „Черат“, који 

представља један од кључних објеката за снабдевање водом друге висинске зоне водоводног 

система Сремских Карловаца. 

Што се тиче комуналне инфраструктурне опремљености, у коридорима постојећих 

саобраћајница углавном су изведене водоводне, канализационе, електроенергетске и гасне 

инсталације, као и инсталације електронске комуникационе инфраструктуре и представљају 

добар предуслов за будуће инфраструктурно опремање посматраног подручја. Коловозне 

површине и остали елементи попречног профила саобраћајница нису на потребном нивоу 

изграђености (саобраћајне траке, пешачке стазе, канали, простори за паркирање, 

сигнализација и друго) и опремљености. 

Преостали део простора у обухвату Плана је неизграђен, затрављен и спорадично обрастао 

самониклим растињем. 

 

Природна добра 

Простор обухваћен Планом се налази у оквиру заштитне зоне Националног парка „Фрушка 

гора“. 

На основу података из Решења о условима заштите Покрајинског завода за заштиту природе 

утврђено је да на простору предложеног обухвата Плана нема заштићених, нити предложених 

за заштиту природних добара. 

Културна добра 

Простор у обухвату Плана се делом налази у граници просторно културно-историјске целине 

„Градско језгро Сремских Карловаца“, делом у граници заштићене околине предметне 

просторно културно-историјске целине, а делом изван границе заштићене околине предметне 

просторно културно-историјске целине. Граница просторно културно-историјске целине 

„Градско језгро Сремских Карловаца“, као непокретног културног добра од изузетног значаја, 

као и граница заштићене околине просторно културно-историјске целине „Градско језгро 

Сремских Карловаца“, утврђене су Одлуком 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), са 

списком катастарских парцела. 

Поменутом Одлуком, у оквиру просторно културно-историјске целине појединачно су 

утврђени објекти за непокретна културна добра – споменике културе, између осталог и на 

простору у обухвату Плана, на парцели постојећег гробља: 

- Два надгробна споменика на Чератском гробљу (надгробни споменик из прве половине 19. века, Петра и 
Софије Бурна; надгробни споменик на месту где је сахрањен историчар Димитрије Руварац); 
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- Капела породице Николић на Горњем гробљу на Черату (саграђена 1903. године по пројекту архитекте 
Владимира Николића). 

 

Поменутом Одлуком такође су утврђене три категорије објеката: објекти од посебне 

вредности, објекти од вредности и објекти без вредности, и побројане су катастарске парцеле 

на којима се ти објекти налазе. Наведени објекти се налазе или у оквиру просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“ или у оквиру њене заштићене 

околине. 

Поменутом Одлуком у обухвату Плана утврђени су: 

- објекти од посебне вредности на катастарској парцели број 791 КО Сремски Карловци (парцела постојећег 
гробља); 

- објекти без вредности на катастарским парцелама бр. 785, 786, 787/1, 788/1, 789/1, 792, 793, 827, 2135/2, 
2135/3, 2135/4, 2135/5, 2135/6, 2135/7 и 2135/8 КО Сремски Карловци. 

 

ПЛАНСКИ ДЕО 
 

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ 
 

Концепт просторне организације простора у предложеном обухвату Плана је заснован на: 

- смерницама из Плана генералне регулације Сремских Карловаца; 
- исказаној иницијативи за изградњу на датом простору, усклађеној са стручним мишљењем 

обрађивача Плана. 
 

Основни планерски поступак који је примењен код одређивања будуће просторне 

организације је подела простора на функционалне зоне. 

Зона А намењена је гробљу, a Зона Б намењена је свим видовима становања и пратећим садржајима заступљеним у 
обухвату Плана. Унутар зона диференциране су површине, што подразумева да се за сваку намену/функцију издваја 
посебан простор. 
 

1.1. ЗОНА А – ГРОБЉЕ 
 

Зону А чине комплекс гробља и површине које су примарно у функцији гробља: паркинг 

површина испред источног улаза у гробље, део приступне саобраћајнице и пешачки пролаз 

којима се долази до источног улаза у гробље, као и заштитно зеленило које ће се формирати 

и у источном делу посматраног подручја, као тампон појас између постојећег гробља и 

објеката породичног становања. 

1.2. ЗОНА Б – СТАНОВАЊЕ СА КОМПЛЕМЕНТАРНИМ (ИЛИ ПРАТЕЋИМ) НАМЕНАМА 
 

Зона Б намењена је свим видовима становања заступљеним у обухвату Плана: 

традиционалном породичном становању, новијем породичном становању, вишепородичном 

становању и становању са могућношћу туристичко-угоститељских садржаја, као и пратећим 

саобраћајним површинама које су примарно у функцији становања: деловима коридора 

приступних саобраћајница, делу коридора сабирне саобраћајнице и планираној пешачкој 

површини јужно од комплекса гробља. 
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У овој зони налазе се пратеће комуналне површине - планирана трафостаница и постојећи 

комплекс резервоара за воду „Черат“, који представља један од кључних објеката за 

снабдевање водом друге висинске зоне водоводног система Сремских Карловаца, као и 

планирано заштитно зеленило, које ће представљати заштитни појас између постојећег 

резервоара за воду, сабирне саобраћајнице и планираних објеката вишепородичног 

становања. 

2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА СА 
БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

 

2.1. КОМПЛЕКС ГРОБЉА 
 

Према попису становништа из 2011. године, насеље Сремски Карловци има 8750 становника 

и 3024 домаћинства (што упућује на потенцијално повезивање индивидуалних гробних места 

у вишеструка). Просечна старост становника Сремских Карловаца је 42,2 године што је за чак 

2,4 године више у односу на просечну старост коју је забележио попис становника из 2002. 

године. Према овим подацима евидентно је да се становништво Сремских Карловаца налази у 

стадијуму дубоке демографске старости. 

Капацитети за сахрањивање на осталим насељским гробљима скоро су попуњени и нема 

просторних могућности за њихово проширење. Имајући у виду да се на Чератском гробљу у 

просеку обави 70 сахрана годишње, те да су површине за сахрањивање и на овом гробљу 

скоро у целости запоседнуте, а да ово гробље једино има просторне могућности за 

проширење, овим Планом се дефинишу нове површине за сахрањивање и пратећи садржаји 

који ће са постојећим чинити будући јединствени комплекс гробља. 

2.1.1. Површине за сахрањивање 
 

На простору постојећег Чератског гробља све постојеће гробне површине неопходно је 

уређивати у складу са условима надлежне службе заштите, сва квалитетна гробна места 

одржавати, а запуштене и неуређене гробове претварати у озелењене и слободне просторе, 

односно поново запоседати након Законом одређеног минимума почивања од 10 година. 

Пракса је показала да се 20-30% гробова не обнављају, што значи да се та гробна места могу 

поново запоседнути. 

Пре започињања било каквих радова на уређењу постојећег гробља потребно је урадити 

студију заштите комплекса, као основ за издавање услова и мера техничке заштите за израду 

конзерваторско-рестаураторских пројеката обнове и заштите појединачних заштићених 

објеката и гробних места и њихове непосредне околине, као и одговарајуће пројекте 

озелењавања гробља и непосредне околине. 

Тамо где просторне могућности то дозвољавају на простору постојећег гробља могуће је 

формирати пешачке стазе које је, заједно са постојећим стазама, неопходно опремити 

адекватним мобилијаром (клупе, чесме, корпе за отпатке). 

Концепт просторне организације на површини предвиђеној за проширење гробља, односно 

утврђени радијални правци пружања саобраћајних површина – централне алеје и примарних 

и секундарних стаза, условљени су конфигурацијом терена – израженом висинском разликом 

на простору у обухвату Плана, јер је било неопходно испоштовати услов да максимални нагиб 

стаза којима се креће посмртна поворка буде 8%. Утврђеном мрежом саобраћајних праваца 

формирана су нова гробна поља за сахрањивање (планирана гробна поља број I – IV). У 

формираним гробним пољима као модел за организацију простора усвојен је ортогонални 

геометријски концепт уређења – оријентација гробних места у правцу исток-запад, што ће 
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учинити гробље рентабилним и прегледним у смислу изградње, односно запоседања гробних 

места, и вођења евиденције гробних парцела. 

Гробна поља биће подељена на гробне редове у којима се налазе појединачна гробна места 

(гробне парцеле). Због конфигурације терена сваки гробни ред са гробним парцелама и 

припадајућом стазом неопходно је поравнати и довести на исту нивелациону коту. Гробни 

редови са гробним парцелама пратиће пад терена, те је предвиђено формирање 

озелењенихшкарпи у циљу савладавања висинске разлике (видети графички прилог „2.3.3. 

Пресек А-А“). На целој површини гробних поља I, III и IV и већем делу гробног поља II 

формирају се два паралелна гробна реда након чега се пружа секундарна пешачка стаза, док 

се услед велике висинске разлике у терену у западном делу гробног поља II пружа по један 

гробни ред, након чега се пружа секундарна пешачка стаза. Предвиђено је да се посмртна 

поворка током самог чина сахрањивања, након кретања примарним пешачким стазама од 

насељске капеле, креће секундарним пешачким стазама које се пружају у правцу север – југ, 

јер су оне на нивелационим котама гробних парцела које се налазе у том гробном реду, те је 

значајно олакшан превоз покојника. 

Планским решењем формирано је 3505 гробних парцела и 23 гробне парцеле за заслужне 

грађане. 

Гробне парцеле за заслужне грађане намењене су сахрањивању истакнутих личности из 

друштвено-политичког и културног живота насеља Сремски Карловци. 

Од појединачних гробних парцела могуће је формирати породичне гробнице и то: од две 

суседне појединачне гробне парцеле – гробницу за 3 (4) сандука и од три суседне 

појединачне гробне парцеле – гробницу за 6 сандука. 

Дуж централне алеје предвиђена је изградња 144розаријума за похрањивање урни са 

кремираним посмртним остацима. 

У југозападном делу будућег комплекса планирано је формирање „спомен гробља“ - места за 

заједничку гробницу где би се, уколико се укаже потреба, пренели посмртни остаци 

покојника за које не постоје подаци о наследницима, као и места за споменике од историјске 

вредности за које се не зна чији су. 

На основу података управљача гробља ЈКП „Белило“ Сремски Карловци годишње се у насељу 

(на простору сва три насељска гробља) обави у просеку 120 сахрана на годишњем нивоу, од 

чега само на Чератском гробљу око 70 сахрана годишње. Капацитети за сахрањивање на 

осталим насељским гробљима скоро су попуњени и нема просторних могућности за њихово 

проширење из чега произилази да ће Чератско гробље у будућности постати једино активно 

насељско гробље. Према Попису становништва из 2011. године, у сегменту анализе структуре 

становништва према старосној доби, у насељу је евидентирано 2115 становника старијих од 

60 година. Како је према Попису у насељу евидентирано укупно 8750 становника произилази 

да је четвртина становништва (24,2%) старија од 60 година, што указује да је извесно да ће 

се тренд од минимум 120 сахрана годишње на територији целог насеља наставити и убудуће. 

Према свему наведеном планирани период коришћења Чератског гробља је минимум 30 

година. 

2.1.2. Површине под објектима 
 

У централном делу будућег комплекса предвиђа се могућност доградње, реконструкције и 

адаптације постојећег напуштеног објекта у насељску капелу, или изградње потпуно новог 

објекта насељске капеле у коме ће се лоцирати сви неопходни садржаји. Испред објекта 

насељске капеле предвиђа се уређење адекватне површине за испраћај на отвореном – 

церемонијалног  платоа, који по потреби може бити наткривен. 
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Такође се предвиђа могућност доградње, реконструкције и адаптације постојећег објекта управе 

гробља, како би задовољио све административно-пословне потребе будућег комплекса, а 

планирана је изградња и новог административно-пословног објекта у југоисточном делу будућег 

комплекса, у који би по потреби могао да се смести и део администрације комплекса гробља, као 

и да се обезбеди продајни простор погребне и пратеће опреме. 

2.1.3. Саобраћајне површине 
 

Стазе се по значају рангирају на централну алеју, примарне и секундарне пешачке стазе. 

Централна алеја је окосница комплекса гробља и путем ње се приступа насељској капели 

лоцираној у централном делу комплекса. 

У зависности од значаја, дефинисане су и ширине стаза. Централна алеја и примарне 

пешачке стазе ће бити формиране на начин да се омогући и кретање возила за превоз особа 

које нису у могућности да иду пешке, као и возила за израду и одржавање надгробних 

споменика. Секундарне пешачке стазе које се пружају у правцу север – југ формираће се на 

начин да омогуће кретање посмртне поворке од будуће капеле у централном делу комплекса 

гробља до места сахрањивања. Секундарне пешачке стазе које се пружају у правцу исток – 

запад биће најмање ширине и предвиђене су за кретање пешака – посетилаца гробља. 

Висинске разлике које се јављају на овим секундарним пешачким стазама савладаваће се 

степеништима или/и рампама. 

Планирано је формирање колског улаза у будући комплекс гробља са северне стране, из 

Балканске улице. Непосредно уз овај улаз, на површини предвиђеној за проширење гробља, 

формираће се и одговарајуће паркинг површине за посетиоце гробља  

(42 места), као и за возила комуналних служби (возила за превоз покојника, возила за 

одржавање гробља и израду надгробних споменика, и сл.). 

Усвојена мрежа комуникација унутар комплекса гробља отворила је могућност формирања 

још неколико улаза у комплекс гробља. Тако се са јужне стране планира један пешачки улаз, 

са планиране пешачке површине која тангира гробље, и два режимска улаза са планиране 

приступне насељске саобраћајнице. Режимски улази су примарно пешачки, али дају 

могућност режимског пуштања возила у комплекс гробља, било да су у питању посетиоци или 

запослени. Уз планирани административно-пословни објекат у југисточном делу комплекса 

предвиђа се и одређени број паркинг места за запослене, као и за возила комуналних служби 

(возила за превоз покојника, возила за одржавање гробља и израду надгробних споменика, и 

сл.). Постојећи пешачки источни улаз у гробље ће се задржати, а пешачке комуникације у 

делу постојећег гробља ће се повезати са планираним пешачким стазама, како би пешачки 

токови унутар комплекса чинили јединствену целину. 

2.1.4. Зелене површине 
 

Хортикултурно уређење слободних површина комплекса гробља има естетско-декоративну и 

санитарно-хигијенску функцију, односно зеленило треба да представља оазу, која 

истовремено служи смирењу и ублажавању одређених психолошких стања посетилаца. 

У будућем комплексу гробља издиференцирано је неколико категорија зелених површина, 

према начину уређења и одабиру садног материјала. 

Зелене површине у оквиру комплекса гробља обухватају: 

- зелене површине око постојећих гробних места, 
- зелене површине око планираних гробних места, 
- зелене површине уз централну алеју, 
- парковски уређене зелене површине, 
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- заштитни појас зеленила и 
- зеленило на паркингу. 
 

Зелене површине око постојећих гробних места неопходно је допунити декоративним врстама 

жбунастих форми и перенама, а за садњу дрвећа обезбедити минимална растојања од 1,5 m 

од стабла до гробног места. 

Зелене површине око планираних гробних места треба формирати претежно од жбунастих 

врста, у комбинацији са перенама и ниским и средње високим дрвећем, плитког корена, у 

складу са просторним могућностима (минимум 1,5 m од гробног места). Травне површине би 

требало формирати око и у оквиру гробних поља, што ће створити утисак већег простора и 

ублажити монотонију гробних места у низу. 

Зеленило уз централну алеју би требало да представљају врсте репрезентативних естетско-

декоративних својстава лишћарског и четинарског типа дрвећа и шибља, по могућству са 

фитонцидним својствима, у комбинацији са перенама и травњаком. Препоручује се линијска 

садња дрвећа, са плитким или вретенастим кореном, средње висине, која неће реметити 

својом сенком и хабитусом основне функције гробља. Садњу зеленила треба вршити у складу 

са  просторним могућностима. 

 

У југоисточном делу комплекса планира се формирање парка (парковски уређене зелене 

површине) који би имао како функцију разграничења између постојећих и планираних 

површина за сахрањивање, тако и функцију повезивања комплекса у јединствену целину. У 

оквиру парка предвиђа се постављање и адекватног мобилијара (клупе, чесме, корпе за 

отпатке) који би, осим естетске функције, задовољио и потребу за одмориштем посетилаца 

гробља. 

Осим што се избором зеленила постижу жељени ликовни доживљаји и специфична 

амбијенталност гробља, оно има за циљ и заштиту гробља од свих спољних утицаја, као и 

спречавање негативних утицаја гробља на непосредно окружење. У циљу ове заштите ободом 

комплекса гробља формиран је заштитни појас зеленила, ширине минимум 15 m са јужне 

стране, па и до 22 m са западне стране, ка објектима породичног становања. 

На паркингу се препоручује озелењавање садњом ниског и средње високог дрвећа, 

осовинског корена и густе крошње. За сва паркинг места би требало предвидети затрављене 

растер елементе. 

У целом комплексу гробља ће се на зелене површине или непосредно уз њих поставити 

адекватан мобилијар (клупе, чесме, корпе за отпатке) како би се оформили пунктови који би 

имали како функцију одморишта посетилаца гробља, тако и функцију обезбеђења основних 

услова за индивидуално одржавање гробних места (обезбеђење воде и простора за одлагање 

смећа). 

2.2. ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 

2.2.1. Становање 
 

На парцелама намењеним традиционалном породичном становању налазе се објекти који 

припадају просторно културно-историјској целини „Градско језгро Сремских Карловаца”, или 

њеној заштићеној околини. На овом простору неопходно је и даље чувати и развијати 

традиционални начин изградње, те се планира чување или рестаурација оригиналног 

изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и аутентичног колорита објеката, 

типичних за простор Сремских Карловаца. 
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Постојећи објекти породичног становања на површинама намењеним новијем породичном 

становању се задржавају.На преосталим слободним парцелама дозвољена је изградња 

слободностојећих објеката савремених карактеристика. 

На простору намењеном вишепородичном становању планира се изградња вишепородичних 

објеката са становима за социјално угрожену категорију становништва. 

У оквиру простора намењеном становању са могућношћу туристичко-угоститељских садржаја 

планирају се веће грађевинске парцеле које осим стамбених садржаја могу да укључе и 

садржаје везане за туризам и угоститељство, као и спорт и рекреацију, а све у функцији 

развоја туризма. 

2.2.2. Саобраћајне површине 
 

Приступне саобраћајнице и планирана сабирна саобраћајница су у функцији приступа свим 

постојећим и планираним садржајима и веза са остатком насеља и категорисаном путном 

мрежом. 

Планским решењем предвиђено је проширење коридора Сарајевске улице и формирање нове 

насељске саобраћајнице која ће се пружати јужном границом новог, проширеног комплекса 

гробља. 

Такође је предвиђено утврђивање нове регулације у делу Чератске, Балканске и улице Васе 

Пелагића, у циљу формирања адекватних грађевинских парцела за објекте породичног 

становања, чији се делови хоризонталних габарита или предња дворишта и ограде, које 

функционално припадају стамбеним објектима, налазе у постојећој површини јавне намене 

(улични коридор). 

 

Планским решењем утврдиће се и коридор приступне саобраћајнице до источног улаза у 

комплекс гробља. 

Паркинг испред улаза у гробље задржава се у постојећој површини која је довољна да прими 

очекивани број возила особа које посећују гробље или управу гробља. 

Планским решењем задржава се постојећа пешачка површина – пешачки пролаз до гробља из 

Сарајевске улице и формира се нови пешачки коридор који ће повезивати Чератску улицу и 

планирану приступну саобраћајницу у јужном делу посматраног подручја. Планирана 

пешачка површина ће, имајући у виду нагиб терена, односно велику висинску разлику између 

две саобраћајнице које повезује, бити изведена у виду степеништа, са одговарајућим 

подестима као одмориштима. 

2.2.3. Зелене површине 
Заштитно зеленило, као зеленило специјалне намене, формираће се у западном делу 

простора у обухвату Плана, на терену који је под већим нагибом, ради заштите тла од 

клизања и стабилизације терена, а уједно ће представљати и тампон заштитни појас између 

постојећег резервоара за воду и планираних објеката вишепородичног становања. Заштитно 

зеленило такође ће се формирати и у источном делу посматраног подручја, као тампон појас 

између постојећег гробља и објеката породичног становања. 

Предлаже се формирање вишередних дрвореда и групација дрвећа и шибља, у складу са 

просторним могућностима. 

2.2.4. Комуналне површине 
 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  80/2019 
 

22 

 

Комплекс резервоара за воду „Черат“ задржава се у постојећој површини. 

У југозападном делу обухвата Плана планира се изградња трафостанице, за коју је већ 

формирана грађевинска парцела. 

2.3. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

Намена површина у комплексу гробља 
Површина 
ha a m2 

Површине за сахрањивање 2 92 44 
постојеће гробне парцеле 1 12 04 
планиране гробне парцеле 1 48 18 
розаријуми  2 07 
спомен гробље  30 15 
Површине под објектима  7 28 
породична капела   73 
насељска капела  2 86 
административно-пословни објекти у функцији гробља  3 69 
Саобраћајне површине 1 91 65 
централна алеја  13 29 
церемонијални плато  1 30 
примарне пешачке стазе  22 66 
секундарне пешачке стазе 1 34 95 
постојећа пешачка стаза  4 23 
колско-манипулативне површине  6 97 
паркинг површине  8 25 
Зелене површине 4 95 80 
зелене површине око постојећих гробних места 1 61 12 
зелене површине око планираних гробних места 1 21 38 
зелене површине уз централну алеју  18 06 
парковски уређене зелене површине  28 98 
заштитни појас зеленила 1 66 26 
Укупна површина у комплексу гробља 9 87 17 
 

Намена површина у обухвату Плана 
Површина 
ha a m2 

Комплекс гробља 9 87 17 
површине за сахрањивање 2 92 44 
површине под објектима  7 28 
саобраћајне површине 1 91 65 
зелене површине 4 95 80 
Остале површине у обухвату Плана 5 18 70 
Становање 3 05 38 
традиционално породично становање  38 64 
новије породично становање 1 30 12 
вишепородично становање  29 79 
становање са могућношћу туристичко-угоститељских садржаја 1 06 83 
Саобраћајне површине 1 50 89 
сабирна саобраћајница  42 39 
приступне саобраћајнице  98 94 
паркинг површине  6 78 
пешачке површине  2 78 
Зелене површине  45 14 
заштитно зеленило  45 14 
Комуналне површине  17 29 
комплекс резервоара за воду  16 80 
трафостаница   49 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  80/2019 
 

23 

 

Укупна површина уобухвату Плана 15 05 87 
 

3.  ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 
 

Планиране површине јавне намене су: 

- планирани комплекс гробља, 
- сабирна саобраћајница, 
- приступне саобраћајнице, 
- паркинг површине, 
- пешачке површине, 
- заштитно зеленило, 
- комплекс резервоара за воду, 
- трафостаница. 
 

Планиране површине јавне намене се образују од следећих катастарских парцела: 

Намена 
Парцеле 
целе делови 

комплекс гробља 786,785,790,787/1 791,789/1,788/1 
сабирна саобраћајница  2288/61,2290/1,2819,2288/4 
приступне саобраћајнице  793,820/1,792,2135/17,710/1,2

288/48,2288/77,788/1 
паркинг површине  791,792 
пешачке површине 2288/88 820/1,793,788/1 
заштитно зеленило 796 793,2288/62 
комплекс резервоара за 

воду 
2288/53  

трафостаница 2288/89  

 

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и графичког приказа „2.5. План 

површина јавне намене и начин спровођења плана детаљне регулације“, за спровођење је 

меродаван наведени графички приказ. 

Површине у обухвату Плана 
Површина 
ha a m2 

1. Површине јавне намене 12 00 49 
планирани комплекс гробља 9 87 17 
сабирна саобраћајница  42 39 
приступне саобраћајнице  98 94 
паркинг површине  6 78 
пешачке површине  2 78 
заштитно зеленило  45 14 
комплекс резервоара за воду  16 80 
трафостаница   49 
2. Површине остале намене 3 05 38 
традиционално породично становање  38 64 
новије породично становање 1 30 12 
вишепородично становање  29 79 
становање са могућношћу туристичко-угоститељских садржаја 1 06 83 
Укупна површина уобухвату Плана 15 05 87 
 

4.  РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА 
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 
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4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Планом регулације су дефинисане регулационе линије површина – парцела јавне намене: 

планирани комплекс гробља, сабирна саобраћајница, приступне саобраћајнице, 

паркинг површине, пешачке површине, заштитно зеленило, комплекс резервоара за воду и 

трафостаница. 

Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређениммеђним тачкама. 

Списак координата новоодређенихмеђних тачака 

Број тачке Y X Број 
тачке 

Y X 

1 7416140.15 5006825.77 31 7416287.88 5006729.36 
2 7416137.94 5006822.90 32 7416296.61 5006731.15 
3 7416139.21 5006812.02 33 7416305.39 5006696.79 
4 7416160.39 5006813.42 34 7416303.21 5006732.49 
5 7416167.17 5006814.09 35 7416315.51 5006700.56 
6 7416177.20 5006814.79 36 7416281.16 5006821.45 
7 7416185.20 5006815.74 37 7416288.27 5006806.14 
8 7416202.87 5006818.07 38 7416291.23 5006795.13 
9 7416202.88 5006818.47 39 7416285.47 5006824.87 
10 7416220.63 5006820.45 40 7416286.21 5006823.54 
11 7416226.50 5006821.55 41 7416067.97 5006854.26 
12 7416226.50 5006822.23 42 7416063.97 5006856.70 
13 7416243.85 5006823.96 43 7416053.84 5006840.29 
14 7416250.37 5006824.15 44 7416045.67 5006825.88 
15 7416264.35 5006825.12 45 7416043.06 5006821.97 
16 7416271.19 5006825.00 46 7415880.23 5006524.86 
17 7416272.64 5006819.06 47 7415886.63 5006491.84 
18 7416273.52 5006814.93 48 7415867.89 5006476.49 
19 7416280.78 5006771.51 49 7415865.94 5006488.37 
20 7416280.96 5006769.62 50 7416116.90 5006436.73 
21 7416293.17 5006743.97 51 7416128.58 5006436.79 
22 7416306.75 5006526.66 52 7416357.17 5006530.88 
23 7416321.62 5006526.18 53 7416356.10 5006535.95 
24 7416340.14 5006523.94 54 7416357.22 5006542.31 
25 7416356.70 5006520.94 55 7415976.53 5006388.71 
26 7416355.45 5006494.47 56 7416014.37 5006632.60 
27 7416300.59 5006480.16 57 7416015.06 5006632.46 
28 7416148.85 5006440.59 58 7416015.83 5006636.79 
29 7416128.88 5006441.79 59 7416015.99 5006637.82 
30 7416052.86 5006441.45 60 7416018.33 5006650.06 
 

Грађевинске линије 

Грађевинске линије одређене су у поглављу II - Правила грађења, као и у графичком прилогу 

бр. 2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање, грађевинске линије, детаљи и пресек и саобраћајна инфраструктура са 

карактеристичним попречним профилима. 

Грађевинске линије су дефинисане осовинским тачкама саобраћајница (темени полигон), 

координатама грађевинских линија планираних објеката, као и аналитичким елементима. 

Списак координата темених полигона саобраћајница 

Број Y X H Број Y X H 
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тачке тачке 
T1 7416132.15 5006824.80 148.80 T10 7416057.86 5006707.54 162.00 
T2 7416135.06 5006802.50 150.00 T11 7416049.66 5006680.72 164.20 
T3 7416136.30 5006802.65 150.00 T12 7416023.22 5006564.37 177.50 
T4 7416156.31 5006649.99 153.80 T13 7416094.39 5006452.72 167.00 
T5 7416157.99 5006636.88 153.80 T14 7416094.57 5006441.25 168.80 
T6 7416161.30 5006610.85 154.10 T15 7416306.94 5006492.72 142.70 
T7 7416165.52 5006592.52 154.50 T16 7416349.01 5006514.63 139.00 
T8 7416199.60 5006448.98 154.50 T17 7416310.55 5006478.89 142.90 
T9 7416072.83 5006795.00 155.00 T18 7416196.15 5006463.18 154.30 
 

Списак координата грађевинских линија планираних објеката 

Број тачке Y X Број 
тачке 

Y X 

1ГЛ 7416165.99 5006633.00 5ГЛ 7416299.59 5006515.35 
2ГЛ 7416187.90 5006635.05 6ГЛ 7416307.76 5006509.58 
3ГЛ 7416189.11 5006622.11 7ГЛ 7416302.00 5006501.41 
4ГЛ 7416167.21 5006620.06 8ГЛ 7416293.83 5006507.18 
 

4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
 

Планом нивелације су за постојеће саобраћајнице (улица Балканска и улица Чератска) 

задржани постојећи нивелациони елементи, док су за планирану сабирну и планирану 

приступну саобраћајницу дате коте прелома нивелете саобраћајнице, као и нагиби нивелете 

саобраћајнице (11,41% - 15,67%). 

Планом нивелације су дати нивелациони елементи за саобраћајнице унутар комплекса 

гробља – коте прелома нивелете саобраћајнице, као и нагиби нивелете саобраћајнице (0,15% 

- 7,98%). 

5. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

5.1. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

На основу новоодређених регулационих линија од постојећих парцела у обухвату Плана 

деобом се образују нове парцеле које добијају нову или задржавају постојећу намену. 

5.2. ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 

Од парцела насталих деобом које добијају нову намену и постојећих парцела 

препарцелацијом се образују нове јединствене парцеле површина јавне намене: 

планирани комплекс гробља, сабирна саобраћајница, приступне саобраћајнице, паркинг 

површине, пешачке површине и заштитно зеленило. 

6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА 
УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
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6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6.1.1. Услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
 

Непосредни излазак на сабирне и приступне насељске саобраћајнице као и положај у оквиру 

насеља су елементи који овом простору дају квалитетне просторно-саобраћајне 

предиспозиције. 

Саобраћајно решење у оквиру обухвата је конципирано тако да се омогући квалитетан 

излазак на насељску саобраћајну мрежу преко нижерангиранихнасељских саобраћајница – 

сабирне саобраћајнице (новоформирана улица) и приступних саобраћајница (новоформирана 

улица и улице Чератска, Балканска и Сарајевска), са одговарајућим бројем прикључења на 

путну – уличну мрежу. Саобраћајни прикључци – колски прилази 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 гробља биће омогућен са приступне 

саобраћајнице (ПНС) преко одговарајућег саобраћајног прилаза из Балканске улице. 

Алтернативни приступ (режимски приступ за ургентна возила) до садржаја комплекса гробља 

биће реализован преко саобраћајних прикључака из новоформиране  насељске 

саобраћајнице (ПНС) у јужном делу обухвата. Оба саобраћајна прилаза биће дефинисана са 

одговарајућим елементима саобраћајне доступности и приступачности. 

Основни пешачки приступ комплексу гробља биће реализован преко пешачког прилаза из 

улице Васе Пелагића (постојећи прилаз) – прилаз са источне стране комплекса гробља. 

Такође пешачким путем биће омогућен прилаз из више праваца: 

- са новоформиране пешачке површине са јужне стране комплекса, 
- са два режимска улаза са новоформиране приступне насељске саобраћајнице (алтернативни колски прилази), 
- са пешачке површине из улице Балканске. 
 

У зависности од значаја дефинисане су и ширине стаза. Централна алеја и примарне пешачке 

стазе ће бити формиране на начин да омогуће и кретање возила за превоз особа које нису у 

могућности да иду пешке, као и возила за израду и одржавање надгробних споменика. 

Секундарне пешачке стазе које се пружају у правцу север – југ формираће се на начин да 

омогуће кретање посмртне поворке од будуће капеле у централном делу комплекса гробља 

до места сахрањивања. Секундарне пешачке стазе које се пружају у правцу исток – запад 

биће најмање ширине и предвиђене су за кретање пешака – посетилаца гробља. Висинске 

разлике које се јављају на овим секундарним пешачким стазама савладаваће се 

степеништима или/и рампама. 

У оквиру површина јавне намене – регулације сабирне и приступних саобраћајница као и 

осталих пешачких и пешачко-колских површина 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). 

Површине за стационарни саобраћај у оквиру јавне површине уличних коридора се 

задржавају, нове у оквиру регулација насељских саобраћајница нису предвиђене, већ се 

планирају на површинама јавне намене у оквиру комплекса гробља. 
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Уз планирани административно-пословни објекат у југосточном делу комплекса предвиђа се и 

одређени број паркинг места за запослене, као и за возила комуналних служби (возила за 

превоз покојника, возила за одржавање гробља и израду надгробних споменика, и сл.). 

Планирано је формирање колског улаза у будући комплекс гробља са северне стране, из 

Балканске улице. Непосредно уз овај улаз, на површини предвиђеној за проширење гробља, 

формираће се и одговарајуће паркинг површине за посетиоце гробља  

(42 места), као и за возила комуналних служби (возила за превоз покојника, возила за 

одржавање гробља и израду надгробних споменика и сл.). 

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 („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 

96/15, 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); 

- Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију 
аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 7/17); 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга; 
- SRPS-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 

НАСЕЉСКА (СПОЉНА) САОБРАЋАЈНА МРЕЖА: 

- сабирна саобраћајница, 
- приступне саобраћајнице, 
- пешачке површине, 
- паркинг површине (изван комплекса гробља, али га користе посетиоци). 

 

Сабирна насељска саобраћајница (део новоформиране улице): 

- задржава се регулација сабирне насељске саобраћајнице из плана вишег реда, 
- коловоз  ширине мин. 5,5 (2 х 2,75) m, 
- рачунска брзина Vrac = 40 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. 
 

Приступнe насељскe саобраћајницe (делови улица: Чератска, Балканска и 

Сарајевска): 

- задржавају се регулације приступних насељских саобраћајница из плана вишег реда уз 
корекције узроковане планским решењима, 

- коловоз  ширине  мин. 5,5 (2 х 2,75) m, 
- носивост коловоза за лак 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 

Планирана пешачка површина у јужном делу обухвата (веза две приступне саобраћајнице) 

извести у ширини од 5,0 m. 

Постојеће пешачке стазе реконструисати на минималну ширину од 1,2 m (и мању где за то 

нема просторних могућности) у оквиру насељске мреже стаза за пешачка кретања. Пешачке 

стазе градити са савременим застором (асфалт, бетон, префабриковани елементи). 

Стационарни саобраћај 

Стационарни саобраћај у обухвату Плана се задржава у оквиру већ дефинисаних површина 

уз регулацију насељских саобраћајница. Димензије ових паркинг модула су        L x B =  5,0 

(4,8) х 2,5 (2,3) m. 

ИНТЕРНА (УНУТРАШЊА) САОБРАЋАЈНА МРЕЖА КОМПЛЕКСА ГРОБЉА: 

- централна алеја, 
- примарне пешачке стазе, 
- секундарне пешачке стазе, 
- постојећа пешачка стаза, 
- колско-манипулативне површине, 
- паркинг површине (и за посетиоце и јужно код управног објекта за запослене). 
 

Централна алеја и примарне пешачке стазе 

У зависности од значаја дефинисане су и ширине стаза. Централна алеја и примарне пешачке 

стазе ће бити формиране на начин да омогуће и кретање возила за превоз особа које нису у 

могућности да иду пешке, као и возила за израду и одржавање надгробних споменика. 

Централну алеју извести у ширини од 3,5 m, са застором од савремених материјала (асфалтна 

или бетонска коловозна конструкција, конструкција од префабрикованих бетонских 

елемената), са одговарајућом носивошћу (лак саобраћај) и осталим потребним  елементима 

(попречни и подужни нагиби, сливници и друго). 
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Централна алеја - профил 

 

Примарне пешачке стазе пројектовати/градити са минималном ширином од 2,5 m у оквиру 

интерне мреже стаза за пешачка кретања унутар комплекса гробља. 

 

 

Примарна пешачка стаза – профил 

Пешачке стазе градити са савременим застором (асфалт, бетон, префабриковани елементи). 

Секундарне пешачке стазе 

Секундарне пешачке стазе које се пружају у правцу север – југ формираће се на начин да 

омогуће кретање посмртне поворке од будуће капеле у централном делу комплекса гробља 

до места сахрањивања. Секундарне пешачке стазе које се пружају у правцу исток – запад 

биће најмање ширине и предвиђене су за кретање пешака – посетилаца гробља. Висинске 

разлике које се јављају на овим секундарним пешачким стазама савладаваће се 

степеништима или/и рампама. 

 

 

Секундарна  пешачка стаза, правац север - југ - профил 
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Секундарна  пешачка стаза, правац исток - запад - профил 

Секундарне пешачке стазе пројектовати/градити са ширином од 1,5 – 2,5 m у оквиру интерне 

мреже стаза за пешачка кретања унутар комплекса гробља. 

Секундарне пешачке стазе градити са савременим застором (асфалт, бетон, префабриковани 

елементи). 

Саобраћајно-манипулативне површине 

Саобраћајно-манипулативне површине (уз паркинг простор у северном делу обухвата и уз 

паркинг површину у јужном делу обухвата) обезбеђују саобраћајну доступност и приступ свих 

посетилаца, а такође омогућују прилаз сервисним и ургентним возилима. Димензије колских 

прилаза (ширина, полупречници кривина) су дефинисане у складу са меродавним возилом 

(ПА, КВ2) и приказане су на графичком прилогу бр. 2.3. Регулационо-нивелациони план са 

аналитичко-геодетским елементима за обележавање, грађевинске линије, детаљи и пресек и 

саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилима. 

Стационарни саобраћај 

Паркирање возила за потребе комплекса гробља делом је утврђено унутар површине самог 

комплекса. Изабрани систем паркирања је управан, са димензијама ПМ  L x B = 4,8 х 2,3 m, 

уз обезбеђење паркинг места за особе са посебним потребама. 

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. 

 

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
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Снабдевање водом 
 
Планом генералне регулације Сремских Карловаца предвиђено је снабдевање водом у оквиру 

регионалног новосадског водоводног система. Конзумни простор у оквиру општине Сремски 

Карловци налази се на магистралном правцу будућег водовода Нови Сад - Петроварадин - 

Сремски Карловци - Банстол. Овај правац је делом изведен и представља основ данашњег 

снабдевања насеља санитарном водом. 

Унутар насеља изграђена је секундарна водоводна мрежа профила Ø 100 mm. Постојећа 

примарна и секундарна водоводна мрежа планом се задржава уз могућност реконструкције 

дотрајалих деоница и измештања у профилу улице. 

Комуналне површине представљају и површине за хидротехничке захвате, а ту спада и 

резервоар друге висинске зоне „Черат“, запремине од 2 х 300 m³, са котом дна 197 mАНВ, 

који се задржава. 

У новопланираним улицама предвиђа се изградња секундарне водоводне мреже профила  Ø 

100 mm. Уколико постојећи систем не може да обезбеди одговарајуће притиске у мрежи за 

снабдевања водом виших зона насеља, планом се омогућава изградња пумпних станица. 

Тачан положај пумпних станица утврдиће се кроз израду пројектно техничке документације. 

Одвођење вода 

На простору Сремских Карловаца развијају се сепарациони канализациони системи, којима се 

посебно одводе фекалне отпадне воде, а посебно сувишне атмосферске воде. Одвођење 

отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће и планиране канализационе 

мреже сепаратног типа. 

Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних 

простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије све 

отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. Одвођење отпадних вода предвиђа се 

преко затвореног канализационог система са пречишћавањем отпадних вода пре упуштања у 

Дунав. Канализациона мрежа оријентисана је према југоистоку, односно према планираном 

локалитету за постројење за пречишћавање отпадних вода. Планирани локалитет постројења 

за пречишћавање отпадних вода се налази у оквиру грађевинског подручја насеља Сремски 

Карловци. 

Потребно је планирати проширење постојећег канализационог система у насељу због потребе 

изградње канализационе мреже у новопланираним улицама. Канализациона мрежа отпадних 

вода је профила од Ø 250 mm до Ø 400 mm.  Постојећа мрежа у улицама Чератска и 

Балканска, планом се задржава уз могућност реконструкције дотрајалих деоница и њиховог 

измештања у профилу улице. 

Канализациона мрежа отпадних вода изградиће се у свим новопланираним улицама, и биће 

оријентисана на постојећу мрежу. Планом се омогућава изградња црпних станица отпадних 

вода шахтног типа, у регулацији улице. 

Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих површина унутар 

насеља и индустријских погона од плављења атмосферским водама. Одвођење атмосферских 

вода предвиђа се преко затвореног канализационог система. Атмосферске воде са виших 

делова насеља (оријентационо виших од 79,50 mАНВ), планираном канализацијом, 

оријентисаће се према Ешиковачком потоку и потоку Дока. 

Кишну канализацију конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост 

простора, рачунска киша итд.), а етапно реализовати, тако да се изграђена делом 

рационално уклапа у будуће решење. Постојећа зацевљена канализациона мрежа 

атмосферских вода реализована је са профилима од Ø 400 mm до Ø 200/145 cm и Планом се 
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задржава у потпуности уз могућност реконструкције дотрајалих деоница и измештања у 

профилу улице. Канализациона мрежа изградиће се у свим постојећим улицама где до сада 

није реализована, као и у новопланираним улицама са оријентацијом на постојећу мрежу или 

оближње потоке, Стражиловачком потоку и потоку Дока, односно ка крајњем реципијенту 

Дунаву. 

6.2.2. Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 
 

Снабдевање водом: 

- Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, по 
могућности у зеленом појасу једнострано или обострано уколико је  улични фронт  шири од 20 m. 

- Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана 
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. 

- Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0 
m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m. 

- Уколико није могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација 
водовода. 

- Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње; минимално одстојање од темеља 
објеката износи од 0,7 до 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката. 

- Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 m мерено од коте терена, а на месту прикључка 
новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода. 

- На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0 m од 
сваке стране. 

- На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим 
прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната. 

 

Одвођење вода: 

- Трасу мреже отпадне и атмосферске канализације полагати у зони јавне површине између две регулационе 
линије у уличном фронту једнострано или обострано уколико је улични фронт  шири од 20 m. 

- Минимални пречник отпадне канализације је Ø 250 mm, а атмосферске канализације Ø 300 mm. 
- Трасе отпадне и атмосферске канализације се постављају тако да се задовоље прописана одстојања у односу на 

друге инсталације и објекте инфраструктуре. 
- Трасу отпадне канализације полагати у осовини улице, а трасу атмосферске на минимум 1,0 m од осовине 

улице, а по могућности и више, уколико то дозвољавају ширина регулације улице и распоред постојећих 
инсталација. 

- Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0 m, а вертикално 0,5 
m. 

- Није дозвољено полагање отпадне канализације испод објеката високоградње; минимално одстојање од 
темеља објекта износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката. 

- Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у 
подземне издани и хаваријског изливања. 

- Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење 
услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, 
дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода. 

- Уколико се атмосферска канализација реализује у виду отворених канала поред пута потребно је предвидети 
заштитне решетке у складу са законима и правилницима који уређују област безбедног одвијања саобраћаја. 

 

6.2.3. Услови за прикључење на водну и комуналну инфраструктуру 
 

- Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод. Прикључак на јавни 
водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним 
уређајем. 
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- Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује надлежно комунално предузеће на 
основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са 
техничким нормативима. 

- Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 25 mm. 
- Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак. 
- Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за породичне стамбене и пословне објекте, постављају се 

у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе 
линије. 

- За вишепородичне стамбене објекте водомери, за мерење потрошње воде се постављају у шахтовима 
лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије и у просторијама за водомере унутар 
самог објекта, која мора бити лоцирана уз регулациону линију према уличној водоводној мрежи са које се даје 
прикључак.   

- Код изградње пословних објеката површине преко 150 m
2
 код којих је потребна изградња само унутрашње 

хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак 
пречника DN 63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm. 

- Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење 
објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm. 

- Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку 
уградити комбинован водомер. 

- Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности комуналног предузећа. 
- Прикључак на отпадну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту. 
- Пречник канализационог прикључка одређује надлежно комунално предузеће, а у складу са типом објекта и 

техничким нормативима. 
- Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она 

изграђена. 
- Прикључење стамбених објеката врши се минималним пречником DN 160 mm. 
- Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 m од регулационе линије парцеле. 
- Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина 

(паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и 
лаких течности и тек потом испуштати у реципијент. 

- Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу, уз 
поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа. 

- Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности комуналног предузећа. 
 

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 
 

Да би се простор у оквиру 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. 

Зарасветнателакориститиизворесветлостиускладусановимтехнологијамаразвоја и мерама 

енергетске ефикасности. 
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Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о техничким 

нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 

11/96). 

У непосредној близини обухвата Плана налазе се трасе далековода 110kV  бр. 104/5 ТС 

Инђија - ТС Нови Сад 6 и 110kVбр.124/1 ТС Нови Сад 1 - ТС Рума 1, те је потребно поштовати 

услове грађења у близини надземног вода. 

6.3.2. 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; 
- 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°; 
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- 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 умреженогполиетилена (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 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 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 стубове поред саобраћајница и пешачких стаза; 
- користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја. 

 

Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV: 

- дистрибутивну трансформаторску станицуза 20/0,4 kV напонски пренос градити као 
монтажну-бетонску, у складу са важећим законским прописима и техничким условима 

надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије; 
- мин. удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да буде 3,0 m; 
- трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти, а могуће је 

изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и 

могућношћу прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два 
трансформатора називне снаге до 630 kVA и могућношћу прикључења до 16 
нисконапонских извода); 

- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор правоугаоног 
облика минималних димензија 5,8 х 6,3 m за изградњу једноструке, а 7,1 х 6,3 m за 

изградњу двоструке монтажно-бетонске трансформаторске станице, са колским приступом 
са једне дуже и једне краће стране; 

- поред објекта трансформаторске станице на јавним површинама обавезно предвидети 
слободан простор за изградњу слободностојећегормана 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. 
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Услови за реконструкцију постојеће електроенергетске мреже: 

Реконструкција постојеће електроенергетске мреже вршиће се на основу овог Плана и 

обухвата грађевинске радове у заштитном појасу, којима се може променити габарит, 

волумен, положај или опрема постојећег објекта, као и замена елемената на постојећим 

објектима, којима се не мења њено целокупно функционисање. 

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 1kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m. 

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног 

проводника износи: 

1) за напонски ниво 110 kV, 25 m; 

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

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

Свака градња испод, или у близини надземних електроенергетских водова називног напона 

од 1 kV до 400 kV условљена је: Законом о енергетици („Службени гласник PC“, број 145/14), 

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник PC“, бр. 2/09, 81/09-испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 

132/14,145/14 и 83/18), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 

електроенергетских водова називног напона од 1 kVдо 400 kV(„Службени лист СФРЈ“, број 

65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), Правилником о техничким нормативима за 

електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 

4/74), Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења 

називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“, број 61/95), Законом о заштити од 

нејонизујућих зрачења („Службени гласник PC“, број 36/09) са припадајућим правилницима, 

од којих се посебно издваја: Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима 

(„Службени гласник PC“, број 104/09) и Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени 

гласник PC“, број 104/09), SRPS N.C0.105Техничким условима заштите подземних металних 

цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 68/86), 

SRPS N.C0.101-Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских 

постројења-Заштита од опасности, SRPS N.C0.102-Заштитом телекомуникационих постројења 

од утицаја електроенергетских постројења-Заштита од сметњи („Службени лист СФРЈ, број 

68/86), као и SRPS N.C0.104-Заштита телекомуникационих постројења од утицаја 

електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска 

постројења („Службени лист СФРЈ“, број 49/83). 

У случају градње испод или у близини далековода, потребна je сагласност надлежног 

предузећа. 

Остали општи технички услови: 

- Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката, водити рачуна да се 
не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV. 

- Испод и у близини далековода не може се садити високо дрвеће, које се својим растом може приближити на 
мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV. 

- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге прикључке извести 
подземно у случају укрштања са далеководом. 

- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у 
близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност стубова далековода. Терен испод 
далековода се не сме насипати. 
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- Све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и сл.) морају да 
буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала. 

 

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. 
 

 

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
 

У постојећим улицама Чератској и Балканској постоји изграђена дистрибутивна гасоводна 

мрежа. Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа својим положајем и капацитетом пружа 

могућност даљег проширења ради снабдевања планираних садржаја на овом простору. 

У новопланираним улицама планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже у уличним 

коридорима. 

Приликом одржавања, заштите, уређења и изградње термоенергетске инфраструктуре 

потребно je 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), као и техничке услове добијене 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. 

6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
 

Правила грађења за  гасоводе притиска до 16 бара 
 

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 (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 
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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 

Гасоводи међусобно 0,20 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 

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

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 

Од гасовода до високог зеленила - 

 

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. 

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електромреже 

и стубова далековода 
 

Минимално растојање  

Називни напон при укрштању (m) 

1 kV ≥ U 1 

1 kV< U ≤ 20 kV 2 

 

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 

Минимална хоризонтална растојања МРС од стамбених објеката и објеката у којима 
стално или повремено борави већи број људи 
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Капацитет 

m3/h 

MOP на улазу 

MOP ≤ 4 bar 

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

 

Минимална хоризонтална растојања МРС од осталих објеката 
 

Објекат 
MOP на улазу  

MOP ≤ 4 bar  

Коловоз градских саобраћајница 3 m  

Локални пут 3 m  

Интерне саобраћајнице 3 m  

Јавна шеталишта 3 m  

Трансформаторска станица 10 m  

Надземни електроводови 

0 bar < MOP 

≤ 16 bar: 
 

1 kV ≥ U 

1 kV< U ≤ 110 kV 

*   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 дубина укопавања 

(cm) 

до дна одводних канала путева 100 
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до горње коте коловозне конструкције пута 135 

 

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 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. 

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). 

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 

 

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. 

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; 
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- 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; 
- 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 којимогуда угрозе 

функционисање електронскихкомуникација (ЕК објеката). 
 

Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката 

- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе мреже 
и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних 
станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта или на 
слободном простору у оквиру парцела у јавној својини, пре свега у власништву локалне 
самоуправе (или, евентуално, у или на објекту или у оквиру парцеле појединачних 

корисника); 
- слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити у комплексима 

школа, вртића, домова здравља, старачких домова и слично; 
- објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или 

монтажни; 
- комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити 

ограђени; 
- напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 кV; 
- до комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са антенама 

обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице; 
- слободне површине комплекса озеленити. 
 

Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и 

уређаја (ИПАН) 

ИПАН, МСАН, миниДСЛАМ и ДСЛАМ уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора 

(улични кабинети) и осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају 

преко јавних површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну 

инфраструктуру, или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине за изградњу ИПАН са 

обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на 

јавну инфраструктуру. 
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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. 

 

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 
Пејзажно уређење слободних површина комплекса гробља је усмерено у контексту унапређења 
амбијенталних услова. 
 
Зелене површине гробља спадају у зелене површине специјалне намене. Концепцијом уређења 

гробља остварен је норматив да у оквиру граница комплекса буде под зеленилом мин. 50% 

површине. 

Зеленило гробља треба уредити у пејзажном стилу, а ободом комплекса формирати појас 

заштитног зеленила (минималне ширине 15-20 m). 

Концепт озелењавања подразумева да део површина у оквиру постојећег, као и новопланираног 

гробља, буду парковски уређене. То су површине уз централну алеју, уз розаријум, паркинг 

простор на гробљу, уз капелу и централни парковски простор. Избор садног материјала треба да 

је такав да се избегава претерано засенчење, околина треба да буде достојанствена, мирна, са 

превагом зелене боје разних нијанси и претежно са кореном осовинског типа. У појасу зеленила 

формирају се места за одмор, пре свега у близини улаза и прилаза гробљу. Треба тежити 

постизању јединственог обележавања гробова. 

Избор врста треба вршити према природним условима и конфигурацији терена и  

специфичној намени простора, а најчешће се препоручују: борови (Pinusnigra, P.silvestris, 

P.strobus), Piceaomorica, Piceapungens, Thujaorientalis, Chamaecyparislavsoniana, а у складу са 

просторним могућностима и у комбинацији са декоративним врстама шибља. Неопходно је 

спроводити и индивидуално озелењавање и оплемењивање самих гробних места, те уколико 

постоје могућности, избор садница би требало ограничити на руже и перене (вишегодишње 

цвеће). Перене не смеју прелазити висину од 0,40 m, а стабла ниских и средњих врста 

дрвећа морају бити удаљена најмање 1,5 m од околних стаза и гробних места. Препоручује се 

и садња кугластих врста: јасен, багрем, јавор, каталпа и сл. 

Све слободне површине затравити смешом трава отпорном на гажење. 

Овако формирано зеленило у оквиру комплекса гробља оствариће санитарно-хигијенску 

(заштиту од ветра, инсолације, ерозије) и декоративно-естетску функцију. 

Општи услови за озелењавање 

Да би озелењавање овог дела насеља дало очекиване резултате у будућности, неопходно је: 

- поштовати просторне диспозиције разних категорија зеленила дефинисаних овим Планом; 
- израдити пројекат уређења и озелењавања слободних површина гробља, који мора бити усклађен са 

подземном и надземном инфраструктуром и техничким нормативима за пројектовање зелених површина. 
 

Дрвеће садити на минималној удаљености од: 

- водовода    1,5 m, 
- канализације   1,5 m, 
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- електрокабла  2,0 m, 
- ЕК мреже    1,5 m, 
- гасовода    1,5 m. 

 

Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1, а саднице I класе мин. 4-5 година старости. 

Избегавати примену инвазивних врста токомуређења зелених површина и подизања 

заштитног зеленила. 

При формирању заштитног и линијског зеленила уз саобраћајнице руководити се одредбама 

Закона о јавним путевима. 

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 

7.1. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

С обзиром на то да се простор обухваћен Планом делом налази у граници просторно 

културно-историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, делом у граници 

заштићене околине предметне просторно културно-историјске целине, а делом изван границе 

заштићене околине предметне 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“, непокретног културног добра од 

изузетног значаја („Службени гласник РС“, број 12/16), те да су поменутом Одлуком поједини 

објекти категорисани као објекти од посебне вредности и објекти без вредности, на део 

предметног простора примењују се опште и посебне мере заштите утврђене овом Одлуком. 

 

7.1.1. Опште мере заштите просторно културно-историјске целине 
 

Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног културног добра од 

изузетног значаја су утврђене опште мере заштите просторно културно-историјске целине: 

„   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; 
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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 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.“ 
 

7.1.2. Опште мере заштите заштићене околине просторно културно-историјске целине 
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Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног културног добра од 

изузетног значаја су утврђене опште мере заштите заштићене околине просторно културно-

историјске целине: 

„   1)  очување затечене урбане матрице; 

2) очување регулационе линије; 
3) очување вертикалне регулације; 
4) очување начина живота и привређивања на породичним парцелама; 
5) усклађивање нових објеката са карактером амбијента и вредностима урбаног наслеђа у погледу 

димензија, диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања; 
6) висински габарит новог објекта који се интерполује између два стара објекта, ускладити са висинским 

габаритом суседних објеката, висином венца, слемена крова и сл.; 
7) габарит новог објекта се по дубини решава слободно у складу са функцијом објекта; у случају да се нови 

објекат гради уз објекат који је предвиђен за чување, висине забата и калканских зидова дворишних крила 
не могу прелазити висине зидова суседних објеката; 

8) приликом изградње новог објекта решити паркирање и гаражирање унутар парцеле, као и хортикултурно 
уређење окружења; 

9) обликовање новопланираних објеката, као и целокупно архитектонско дело (конструкција, функција), 
треба да носи печат свога времена; 

10) интерполовани објекти могу бити покривени једносливним или двосливним крововима; у случају замене 
низа објеката, нагиб целог низа мора бити приближан преовлађујућим у оквиру просторно културно-
историјске целине (33-45°); 

11) за спољну обраду новог објекта дозвољена је употреба материјала који не одударају од изворних, 
примењених на постојећим објектима просторно културно-историјске целине који имају културно-
историјску вредност (с тим што није дозвољена употреба беле силикатне опеке, ломљеног камена и 
видљивих бетонских површина); 

12) намена нових објеката може бити: јавна, стамбена, пословна и мешовита; 
13) на постојећим објектима могуће су интервенције (отварање портала, излога, на уличној фасади и др.) 

јединственим третирањем читавог објекта, тако да се на тај начин остваре квалитетни пропорцијски 
односи и естетска целина објекта; 

14) обавезно је постављање кровног покривача од бибер црепа; 
15) дозвољава се осавремењивање објеката, у циљу бољег коришћења, увођењем савремених инсталација; 
16) могуће је уређење поткровља са осветљењем путем кровних прозора у равни крова; 
17) уколико је објекат повучен са регулације оградни зидови на регулацији морају бити зидани, малтерисани и 

бојени, а капије израђене од дрвета; 
18) градња на празним парцелама које се налазе у границама заштићене околине дозвољава се уз сагласност 

надлежног завода за заштиту споменика културе.“ 
 

7.1.3. Посебне мере заштите за објекте и просторе 
 

7.1.3.1. Мере заштите за објекте од посебне вредности 
 

Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног културног добра од 

изузетног значаја је утврђено да се на парцели постојећег гробља (катастарска парцела број 

791 КО Сремски Карловци) налазе објекти од посебне вредности, те се поред општих мера 

заштите просторно културно-историјске целине, за предметни простор примењују и посебне 

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

утврђене поменутом Одлуком. 

„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, 1103/1, 
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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: 
(1) увођење савремених инсталација, под условом да не наруше ентеријерске вредности објекта; 
(2) 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; 

(3) 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; 

(4) 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; 

(5) 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; 

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; 
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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.“ 

 

7.1.3.2. Мере заштите за објекте без вредности 
 

Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног културног добра од 

изузетног значаја је утврђено да се на појединим парцелама у обухвату Плана, а које се 

налазе у просторно културно-историјској целини „Градско језгро Сремских Карловаца“ и у 

заштићеној околинипредментнепросторно културно-историјске целине налазе објекти без 

вредности, те се поред општих мера заштите просторно културно-историјске целине и општих 

мера заштите заштићене околине просторно културно-историјске целине, за предметни 

простор примењују и посебне мере заштите за објекте и просторе, односно услови под којима 

објекти без вредности утврђени поменутом Одлуком могу бити адаптирани или замењени 

новим објектима. 

„Објекти без вредности (објекти на катастарским парцелама бр. 150/4, 151/2, 151/3, 155, 

156, 157, 161, 162, 164, 165, 166/1, 166/2, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 176/1, 176/2, 189/1, 

189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 

189/14, 189/15, 189/16, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 190/9, 

190/10, 190/11, 190/12, 190/13, 190/14, 190/15, 190/16, 190/17, 190/18, 190/19, 191/1, 

191/2, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/11, 191/12, 191/15, 191/18, 191/19, 

191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 191/29, 191/30, 191/31, 191/32, 

191/33, 191/34, 191/35, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 201, 203, 

204, 205, 207, 208, 209/1, 209/2, 212/1, 212/2, 213/2, 213/3, 214, 215, 216, 219, 222, 227, 

228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 243, 248, 250, 251/3, 264/1, 264/2, 265, 268, 

271/1, 271/2, 271/3, 272, 273, 274, 275/1, 275/2 275/3, 276, 283/1, 283/3, 288/1, 289/2, 

289/3, 289/4, 291/1, 291/2, 293/1, 296/1, 296/2, 296/4, 298/2, 300/2, 301/1, 301/2, 302/1, 

302/2, 302/3, 304/1, 304/2, 308/1, 308/2, 309, 310/1, 310/3, 310/4, 311/1, 312, 313/1, 313/2, 

313/3, 313/4, 327, 328, 329/1, 329/2, 331, 333, 334, 335, 336/1, 336/2, 337, 340, 341, 342, 

343/1, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 344, 345, 346, 347, 349, 350/1, 351, 352/1, 353, 355, 

356/2, 356/5, 357, 359, 361, 362, 365, 366, 370/1, 370/2, 371/1, 371/2, 372/1, 372/2, 374, 

375, 376, 377/1, 377/2, 378, 380, 381/1, 381/2, 382, 383, 385/1, 386, 387, 388, 389, 390/2, 

391, 392/1, 395/1, 395/2, 400, 401, 402, 405, 411, 412, 414, 425, 426, 427/1, 427/2, 442, 443, 

448, 449, 450, 451, 454, 455/2, 468/1, 468/2, 469, 470, 471, 473, 474/1, 474/2, 476, 477, 480, 

481/2, 481/3, 482, 487, 488, 489, 490, 492, 494, 495, 496, 497, 499/1, 499/2, 500, 501, 504, 

507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519/2, 520, 521/2, 523, 527, 529, 534, 

536, 538/1, 539, 541/2, 542, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 548, 550, 552, 556, 557, 558, 561, 

562, 563, 564, 566, 567, 569, 570/1, 570/2, 571/2, 571/3, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 580, 

581, 582, 584, 585, 586/1, 586/2, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/7, 587/8, 587/9, 587/10, 

587/11, 587/12, 587/14, 587/16, 587/17, 587/18, 588/1, 588/2, 588/3, 589, 590/3, 591, 592/1, 

592/3, 593/1, 593/2, 593/3, 594/4, 594/8, 594/9, 594/10, 596, 597, 598, 599, 601/1, 601/2, 

603, 604/3, 604/4, 605, 606/1, 607/1, 607/2, 608, 609, 611, 612, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 

624, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 639, 640/2, 640/3, 641/1, 643, 644, 647, 649, 

650, 653, 655, 742, 746, 747, 748, 749, 785, 786, 787/1, 788/1, 789/1, 792, 793, 794, 795, 

797/1, 797/2, 797/3, 814/1, 814/2, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824/1, 824/2, 

825, 826, 827, 828, 830, 831, 837, 839, 843, 844, 847, 852/2, 852/3, 853/1, 853/2, 854/3, 855, 
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856/1, 856/2, 856/3, 857, 858/1, 859/2, 860/3, 860/4, 862, 863, 864/1, 864/2, 865, 866, 867, 

868/1, 868/2, 870, 872, 874, 875/2, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 884/1, 884/2, 887, 

889/1, 889/2, 892/1, 892/2, 892/3, 893/2, 894, 895, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 904, 908, 

909, 910, 911/1, 911/2, 912, 913, 914, 915/1, 915/2, 916, 917, 919, 920, 921, 923, 924, 925, 

926, 928/1, 928/2, 930, 933, 934, 954, 955, 956/1, 956/2, 960, 961/1, 961/2, 962, 963, 964/1, 

964/2, 965/1, 965/3, 965/4, 966/1, 966/2, 972, 973/1, 973/2, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 

979/1, 982, 983, 985, 988, 989/1, 989/2, 995, 996, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 

1008, 1009/1, 1009/2, 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1020, 1021/3, 1023, 1024, 

1026, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035/1, 1035/2, 1036, 1039/1, 

1039/2, 1040, 1041, 1042, 1043/2, 1044, 1047/1, 1047/3, 1047/4, 1049, 1050, 1053, 1055, 

1059, 1061, 1062/1, 1065/1, 1065/2, 1067/2, 1068/1, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1086, 

1088, 1089, 1091, 1092, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1095/1, 1101/2, 1102/2, 1102/3, 1103/2, 

1110, 1112, 1113, 1114, 1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1125, 1130, 1135, 1137, 1139, 1142, 

1143, 1150, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1163/2 1164, 1166, 

1167, 1168/2, 1169/2, 1170/2, 1180, 1181, 1182, 1187, 1188, 1189/1, 1189/2, 1191,1192, 

1193, 1194, 1195, 1196/1, 1197/1, 1197/2, 1198, 1199, 1200/1, 1201/1, 1203, 1204, 1205/1, 

1205/2, 1206/1, 1206/2, 1207, 1210, 1211, 1212, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1224, 

1226/1, 1227, 1236/2, 1237, 1240, 1246, 1247, 1248, 1250, 1252, 1253/1, 1254, 1255, 1256, 

1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1266, 1270, 1272/3, 1273, 1275, 1277, 1284, 

1286, 1287, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296/1, 1297/1, 1305, 1306, 1307, 

1308, 1309, 1310/2, 1310/3, 1311/2, 1312, 1313, 1314, 1315, 1317/1, 1317/2, 1318, 1319, 

1320/1, 1320/2, 1321/1, 1321/2, 1322/1, 1323, 1327/1, 1332, 1335, 1336/1, 1336/4, 1337, 

1343, 1345, 1349/1, 1349/2, 1350/1, 1352/1, 1352/2, 1368, 1370/1, 1370/2, 1372/2, 1374, 

1375, 1376/1, 1376/2, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1385, 1386, 1388, 1389, 1390, 

1392/2, 1393/2, 1395/3, 1396/2, 1397/1, 1397/2, 1398/2, 1400, 1404, 1406, 1407, 1408, 1410, 

1413, 1415, 1416, 1418, 1419, 1420, 1421, 1423, 1424, 1426, 1427/1, 1427/2, 1428/1, 1428/2, 

1429, 1430, 1431, 1432/1, 1432/2, 1433, 1436, 1437/1, 1437/2, 1438, 1440, 1442, 1444, 1445, 

1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1453, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460/2,1461, 1463, 1466, 1467, 

1468/4, 1469/1, 1469/2, 1470/2, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1477/2, 1480, 1482, 1483, 

1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490/1, 1490/2, 1491, 1492, 1493, 1494, 1497, 1498, 1499, 

1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 

1513/1, 1513/2, 1513/4, 1514, 1516/1, 1516/2, 1517, 1518, 1519, 1520/1, 1521/1, 1521/2, 

1522, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529, 1531, 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 

1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1553, 1554, 1555, 1588, 

1589, 1591, 1592, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600/2, 1603/2, 1605, 1606, 1607, 

1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1614, 1615, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1625/1, 

1625/2, 1626/1, 1626/2, 1627, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 

1646/1, 1646/2, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656/1, 1656/2, 1660, 

1661/1, 1661/2, 1662, 1663/1, 1663/2, 1664/1, 1665/1, 1665/2, 1666, 1669, 1672, 1673, 

1674/1, 1674/2, 1676, 1679, 1680, 1681, 1683/1, 1684, 1686, 1687/1, 1687/2, 1689, 1690, 

1693, 1694, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 

1716, 1742/1, 1742/2, 1743/1, 1758, 1792, 1805, 1808, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 

1882/1, 2060/1, 2061/1, 2084/1, 2084/2, 2084/3, 2085, 2088/1, 2088/2, 2084/1, 2084/2, 

2084/3, 2084/4, 2084/5, 2092/1, 2092/2, 2109, 2110/1, 2111, 2113, 2135/2, 2135/3, 2135/4, 

2135/5, 2135/6, 2135/7 и 2135/8, КО Сремски Карловци) могу бити адаптирани или замењени 

новим објектима према условима надлежног завода за заштиту споменика културе, с тим да 

морају испуњавати следеће услове: 

1) У случају када се гради нови објекат: 
(1) усклађивање нових објеката са карактером амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у 

погледу димензија, диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања; 
(2) положај објекта на парцели је ивични, оријентисан према улици, одређен постојећом регулационо-

грађевинском линијом улице, односно припадајућег блока; 
(3) висински габарит новог објекта који се интерполује између два објекта са културним и историјским 

вредностима одређен је висинским габаритом суседних објеката, висином венца, слемена крова и сл.; 
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(4) габарит се по дубини решава слободно у складу са функцијом објекта; у случају да се нови објекат гради 
уз објекат који је предвиђен за чување, дворишним крилима новог објекта прекрити забатне и калканске 
зидове суседних објеката, а висине забата и калканских зидова не могу прелазити висине зидова 
суседних објеката; 

(5) по угледу на постојеће градитељско наслеђе у оквиру просторне културно историјске целине, за нови 
објекат формирати колски улаз због решавања паркирања и гаражирања, изношења смећа, из 
противпожарних разлога и сл.; 

(6) приликом изградње новог објекта решити паркирање и гаражирање унутар парцеле, као и 
хортикултурно уређење његовог окружења; 

(7) обликовање новопланираних објеката, као и целокупно архитектонско дело (конструкција, функција), 
треба да носи печат свога времена; са објектима у окружењу са културним и историјским вредностима 
треба да чине складну целину; 

(8) интерполовани објекти могу бити покривени једносливним или двосливним крововима; кровни 
надзидак не може бити виши од 1/3 висине спратне етаже, а положај слемена крова треба да буде 
приближно на половини ширине тракта, нагиб кровних равни не сме бити стрмији од суседних сачуваних 
објеката; у случају замене низа објеката, нагиб целог низа мора бити приближан преовлађујућим у 
оквиру просторно културно-историјске целине (33-45°); 

(9) за спољну обраду новог објекта дозвољена је употреба материјала који су примењени на постојећим 
објектима просторне културно-историјске целине, а који имају културно-историјску вредност; 

(10) намена нових објеката може бити: јавна, стамбена, пословна и мешовита; код мешовитих објеката 
пословање треба да је на нижим етажама, а становање на вишим; улични део приземља треба да има 
локале; 

(11) дворишта отвореног типа адекватно партерно уредити, поплочати, озеленити и осветлити; 
2) до изградње новог објекта, на постојећем објекту су могуће све интервенције као и на објектима од вредности, 

као и: 
(1) остале интервенције (отварање портала, излога, на уличној фасади и др.) могуће су јединственим 

третирањем читавог објекта, тако да се на тај начин остваре квалитетни пропорцијски односи и естетска 
целина објекта; 

3) У случају задржавања и адаптације постојећих објеката без вредности који не нарушавају амбијент, применити 
следеће мере заштите: 

(1) очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала и 
конструктивног склопа; 
(2) постављање кровног покривача од бибер црепа; 
(3) дозвољава се осавремењивање објеката, у циљу бољег коришћења, увођењем савремених 
инсталација; 
(4) дозвољавају се доградње у дворишном делу али тако да не надвисују главни објекат; 
(5) пројектовање излога на уличној фасади дозвољава се уз јединствени третман читавог објекта, 
тако да се на тај начин остваре квалитетни пропорцијски односи и естетска целина објекта; 
(6) дозвољава се уређење поткровља са осветљењем путем кровних прозора у равни крова; 
(7) уколико је објекат повучен са регулације, оградни зидови на регулацији морају бити зидани, 
малтерисани и бојени, а капије израђене од дрвета према условима надлежног завода за заштиту 
споменика културе; 

4) уколико парцели објекта без вредности припада лагум укопан у терен, за било какве радове у лагуму морају се 
прибавити мере заштите од надлежног завода за заштиту споменика културе.“ 

 

С обзиром на то да се у тачки 2) горе поменутих услова под којима објекти без вредности 

утврђени поменутом Одлуком могу бити адаптирани или замењени новим објектима наводи да 

„до изградње новог објекта, на постојећем објекту су могуће све интервенције као и на 

објектима од вредности“, следе посебне мере заштите за објекте од вредности утврђене 

Одлуком о утврђивању граница заштићене околине и мера заштите просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, непокретног културног добра од 

изузетног значаја: 

 „ 1) очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала и 

конструктивног склопа; 
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2) очување или рестаурација изворног изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и 
аутентичног колорита објеката; 

3) очување основних вредности ентеријера (декоративног молераја, пећи, гипсане пластике и сл.); 
4) дозвољено је осавремењивање објеката, у циљу бољег коришћења, без надградње објеката, што 

подразумева следеће интервенције: 
(1) увођење савремених инсталација, под условом да не наруше ентеријерске вредности објекта; 
(2) 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 ако се тиме не нарушава естетика и склад изворног изгледа 
објекта; кровне прозоре могуће је пројектовати и као вертикалне баџе, с тим да се усклади изглед баџа 
са архитектонским и стилским одликама објекта; приступ поткровљу је могућ само из унутрашњости 
последње етаже; 

(3) уређење подрума могуће је остварити ако се тиме не нарушавају основне вредности здања и његова 
стабилност; извршити претходна испитивања тла и носеће конструкције објекта у случају спуштања нивелете 
пода; обавезно урадити елаборат заштите суседних објеката; приступ подруму могуће је остварити из 
постојећег степенишног простора, из друге просторије или из дворишта, али само у случају да се тиме не 
нарушавају стабилност и вредности објекта; 

(4) дворишна крила главног објекта могу бити дограђена до висине уличног крила; дворишне доградње 
јединствено решити за читаву парцелу како би се остварила јединствена естетска целина; 

(5) код историјских сакралних објеката не дозвољава се доградња дворишних делова; 
5) отварање портала и излога могуће је на уличним фасадама објеката који су били пословно стамбени у доба 

подизања и то јединственим третирањем читаве фасаде; изглед портала и излога дефинисати према 
условима надлежног завода за заштиту споменика културе; 

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 грађевине и 
неадекватни помоћни објекти са парцеле и из окружења се уклањају; дворишне објекте у свему ускладити 
са главним (уличним) објектом; 

8) у случају да се радови изводе на лагуму који припада парцели на којој су главни и помоћни објекти, 
потребно је прибавити услове од надлежног завода за заштиту споменика културе; 

9) могућа је промена намене објеката, с тим да нове функције морају бити примерене архитектури, постојећем 
функционалном и конструктивном склопу објекта; 

10) рекламе и табле са именима значајних личности које су живеле у објектима, осветљење и др. на фасадама, 
могу се поставити уз прибављене услове и сагласност 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 се могу постављати само уз прибављене услове и сагласност надлежног завода за заштиту 
споменика културе; 

12) за партерно уређење катастарске парцеле број 200 може се спровести јавни архитектонско урбанистички 
конкурс; 

13) на катастарској парцели број 1085 могућа је тотална реконструкција главног објекта.“ 
 

7.1.4. Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра и мере заштите за 
израду Плана 

 

Републички завод за заштиту споменика културе – Београд утврдио је следеће услове 

чувања, одржавања и коришћења и мере заштите за израду Плана детаљне регулације 

комплекса Чератског гробља са окружењем у Сремским Карловцима: 

„ - Комплекс Чератског гробља налази се у југозападној зони просторне културно-историјске 

целине „Градско језгро Сремских Карловаца“, при самом врху гребена (Чератска улица) 

који подразумева највише коте Чератског брега. Истакнута позиција простора који je 

обухваћен Планом налаже посебну пажњу приликом утврђивања намена и оквира за 

будућу организацију и обликовање садржаја. Ради се о локацији која je једна од 

најдоминантнијих у структури града, и поред побољшања урбанистичке ситуације 

налаже и примену пејзажних начела обликовања. 
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- Нови садржаји и начин њихове урбане организације морају бити у равнотежи и хармонији са природним 
(руралним) окружењем. Неопходно je избегавати планирање интензивне градње на највишим котама 
Чератског брега, a посебно треба увести ограничења спратности у деловима где се предвиђа стамбена или 
угоститељско-туристичка изградња новог простора. Грађење на овој локацији, у висинском смислу, треба 
планирати претежно у две етаже: сутерен+приземље (коришћење терена у нагибу), изузетно, приземље+спрат 
када се ради о туристичко-угоститељским функцијама. Избегавати планирање поткровља, како би се постигло 
истицање чистих кровних равни. Нова изградња не сме да превазиђе постојећи степен изграђености у овој 
зони. 

- Дозвољава се реконструкција или замена објеката који нарушавају амбијенталне и споменичке вредности 
просторне културно-историјске целине. Проширење Чератског гробља треба организовати на парцелама 789/1 
и на јужном делу парцеле 788/1 (у ширини садашње јужне регулације гробља) до изохипсе на висини од 155 
m н.в. Остатак, западни део парцеле 788/1, треба уредити као претежно, природно-пејзажни простор или као 
простор у руралној функцији, a уколико постоји интерес најбоље за виноград, што представља симболично (и 
практично) традиционалну културу Сремских Карловаца, засновану на производњи вина. 

- Неопходно je предузети планске мере за уређење садашњег, источног улаза у комплекс гробља и 
преобликовање овог простора са неопходним пратећим садржајем (капела, продавница, портирница, 
магацин, стан за чувара, санитарни чвор, мања сала, јавна чесма, паркинг простор и сл.). План треба да понуди 
и регулационо решење за проширени део гробља на југу. 

- За простор постојећег гробља треба предвидети израду конзерваторско-рестаураторског пројекта помоћу 
којег би се очували највреднији споменици, уредио постојећи простор и потенцирала доминантна позиција 
капеле породице Николић, изведене према пројекту архитекте Владимира Николића. Уређење гробља ће се 
усмеравати детаљним условима надлежне службе заштите: текстуално, графички или путем идејних скица и 
пројектних решења. Пре израде пројекта неопходно je извршити ажурирање и допуну техничке документације 
постојећег стања која подразумева геодетско позиционирање споменика (ситуациони план) и детаљно 
снимање највреднијих надгробних споменика. 

- Урадити студију и одговарајуће пројекте озелењавања гробља и непосредне околине. Могуће je уклањање 
зеленила без вредности и оног које конструктивно или амбијентално угрожава споменике или објекте. 

- Планирати инфраструктурно опремање гробља и реконструкцију свих инсталација у подручју плана. 
Планирати вођење инсталација подземним путем. 

- Планирати комунални режим одржавања и коришћења гробља са временским периодом ограниченог уласка, 
ограђивање и функционално осветљење и контролу простора. 

- За све земљане радове неопходно je известити надлежну установу заштите која би вршила архелошки надзор 
према потреби и ситуацији на терену. За евентуална археолошка ископавања или надзор примењују се 
важећи закони и прописи који регулишу ову процедуру, као и заштиту налаза. 

- Препоручује се планско усмеравање реконструкције прилазне саобраћајнице која води до гробља нa 
Чератском брегу, са одговарајућом сигнализацијом, односно усмеравањем возила и пешака. 

- За све наведене детаљније планове и пројекте надлежна служба заштите израдиће детаљније услове за 
пројектовање и извођење радова.“ 

 

7.2. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
Простор обухваћен Планом се налази у оквиру заштитне зоне Националног парка „Фрушка 

гора“. На простору обухвата Плана нема заштићених, нити предложених за заштиту 

природних добара. 

 

Ради заштите биодиверзитета урбаних подручја, потребно је формирати зелене површине у 
оквиру обухвта Плана, применом аутохтоних врста као и декоративних врста које нису 
инвазивне у Панонском региону, а у складу са мерама заштите за заштитну зону Националног 
парка „Фрушка гора“. 
 

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

Енергетски ефикасна градња подразумева изградњу објеката на начин да се обезбеди удобан 

и комфоран боравак у објекту у свим временским условима, са што мање утрошене енергије. 

Без обзира да ли је реч о техничким или нетехничким мерама или о променама у понашању, 
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све мере подразумевају исти или чак и виши, степен оствареног комфора и стандарда. 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 међутим, да мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта 

не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су квалитет 

изградње (конструкција и обликовање) и трајност, економска и еколошка прихватљивост, 

приступачност, рационалност и намеравано коришћење објекта. 

Енергетски ефикасна изградња реализује се: 

- правилном 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); 

- 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 алтернативних и обновљивих извора 
енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије); 

- 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 утицаја 
ветра и стварање амбијента сличног природном); 

- садњом аутохтоних врста и неинвазивних адаптивних биљних сорти чиме се чува локални 
биодиверзитет. 

 

9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 

С обзиром на то да је анализом постојећег стања животне средине у обухвату Плана уочен 

одређени степен деградације природних ресурса, као последице кумулативног дејства 

постојећих садржаја, пре свега постојећег комплекса гробља, Планом су предвиђене мере и 

активности у циљу санације постојећег стања и даљег развоја насеља у складу са основним 

принципима одрживог развоја, те је на предметном простору неопходно: 

- обезбедити довољне количине воде за пиће одговарајућег квалитета свих корисника на 

подручју обухвата Плана; 
- све отпадне воде некомуналне природе, испуштати уз обавезно претходно пречишћавање 

у насељску канализациону мрежу; 
- извршити реконструкцију и редовно одржавање мреже за одвођење атмосферских вода; 
- непосредно уз комплекс гробља поставити пијезометре за праћење квалитета подземних 

вода; 
- предвидети простор за компостирање биоразградивог отпада који се генерише на подручју 

гробља; 
- редовно вођење евиденције о емисији отпадних материја у воду, ваздух и земљиште као и 

о свим врстама отпада, као дела локалног регистра извора загађивања на територији 
Сремских Карловаца; 

-  решити проблем уклањања отпада животињског порекла са територије обухвата Плана у 

складу са Законом о ветеринарству и пратећом законском регулативом. 
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За све планиране објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган може 

прописати израду Студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 

72/09 - др. закон и 43/11-УС), Законом о процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), Правилником о садржини студије о процени утицаја на 

животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05) и Уредбом о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08). 

10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ 
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

 

10.1. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 

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 План ради, 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 Планом може бити угрожено од: земљотреса; метеоролошких појава: 

атмосферске падавине (киша, град, снег), ветрови, атмосферско пражњење; пожара;акцидентних 

ситуација и техничко-технолошких удеса; ратних разарања.    

Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на картисеизмичког хазардаза повратни 

период од 475 година, у обухвату Плана је утврђен VII-VIII степен сеизмичког интензитета 

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

дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. За VII 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 могућа 

оштећења 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 сувишних атмосферских вода предвиђа се преко затвореног канализационог 

система. 

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 Плана, а унутар заштитне зоне од 500 m, нема 

изграђених лансирних станица.    

 

Најучесталијиветрови на посматраном подручју дувају из источног односно југоисточног 

правца (кошава) и северозападног правца. Најчешћи ветрови имају истовремено и највеће 
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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. 

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.); 
- 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); 

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 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). 

10.2. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И ТЕХНИЧКО 
ТЕХНОЛОШКИХ УДЕСА 

 

На предметном простору нема севесо постројења, те нема ни посебних услова у погледу 

заштите од акцидентних ситуација и техничко технолошких удеса. 

10.3. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 

За простор који је предмет израде Плана детаљне регулације, нема посебних услова и 

захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописује надлежни орган. 

У складу са Законом 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. 

Склањање људи, материјалних и културних добара подразумева планирање и коришћење 

постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих 

комуналних објеката, као и објеката погодних за заштиту и склањање. 

Као други заштитни објекти користе се подрумске просторије и друге подземне просторије у 

постојећим и планираним објектима у којима је предвиђен боравак људи, прилагођене за 

склањање људи и материјалних добара. Приликом изградње објеката са подрумима, 

препорука је да се над подрумским просторијама гради ојачана плоча која може да издржи 
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урушавање објекта. Ако објекат нема подрум, препорука је да се ојачана плоча гради изнад 

просторија приземља. 

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

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. 

С обзиром на то да се на предметном простору могу очекивати и корисници са посебним 

потребама неопходно је обезбедити услове за несметано кретање истих у простору, 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). 

У том контексту треба предвидети пешачке стазе са рампама (одговарајућег нагиба, дужине и 

ширине) како би се савладала одређена висинска разлика у терену, као и на местима 

денивелације између разних категорија саобраћајних површина. Из истих разлога, потребно 

је обезбедити и одређени минимални број паркинг места за хендикепирана лица на 

планираним паркинг површинама (унутар комплекса гробља). 

Поред ових мера, приликом израде одговарајуће пројектно техничке документације за 

поједине грађевинске објекте, треба предвидети уобичајене мере за заштиту инвалидних 

лица у самим објектима, као што су прилагођавање улазне партије и омогућавање несметане 

комуникације унутар објекта. 

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 6 m). 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. 

12.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 

Планом су дефинисани услови за прикључење планираних садржаја 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. 
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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. 

За сваку грађевинску парцелу потребно је обезбедити: 

-  приступ на јавну саобраћајну површину; 

-  изграђену јавну електроенергетску дистрибутивну мрежу са које ће се обезбедити 

прикључење по условима надлежне електродистрибуције, или снабдевање енергијом из 

сопственог извора (агрегат, обновљиви извор енергије); 

-  прикључење на јавну водоводну мрежу по условима надлежног комуналног предузећа, 

односно дистрибутера, или снабдевање водом из сопственог извора (извориште или 

бушени бунари); 

-  прикључење на канализациону мрежу по условима надлежног комуналног предузећа, 

односно дистрибутера или могућност евакуације отпадних вода у водонепропусне септичке 

јаме; 

-  прикључење на отворену канализациону мрежу за прихват вишка атмосферских вода по 

условима надлежног стараоца.   

 
II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 

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 комплекса гробља (централна 
алеја, пешачке стазе и колско-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; 

- Уколико се у току радова наиђе на геолошка или палеонтолошка документа која би могла 

представљати заштићену природну вредност, извођач радова је дужан да о томе обавести 
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 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. 
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 

 

2.1. ЗОНА А – ГРОБЉЕ 

 

2.1.1. Комплекс гробља 
 

Највећи дозвољени индекс заузетости комплекса гробља 

Комплекс гробља образује се као јединствена грађевинска парцела. 

Највећи дозвољени индекс заузетости комплекса гробља објектима и саобраћајним 

површинама је 21%. 

Минимални проценат озелењености у комплексу гробља је 50%. 

 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

Колски улази и саобраћајно-манипулативне површине у оквиру предметног комплекса су 

димензионисани тако да омогуће приступ посетиоцима и запосленима, као и режимски 

приступ возилима комуналних служби, и по потреби приступ ургентним возилима. 

Противпожарни приступ и проходност за предметни комплекс неопходно је обезбедити у 

складу са законском регулативом. 

Непосредно уз улаз у комплекс гробља са северне стране формираће се одговарајуће паркинг 

површине за посетиоце гробља као и за возила комуналних служби (возила за превоз 

покојника, возила за одржавање гробља и израду надгробних споменика, и сл.), а у 

југисточном делу комплекса предвиђа се и одређени број паркинг места за запослене, као и за 

возила комуналних служби. 

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

управним паркирањем и рационалним искоришћењем простора. 

У складу са законском и подзаконскомрегулативом обезбеђен је и простор за стационирање 

возила за особе са инвалидитетом. 

Правила за ограђивање комплекса гробља 

Приликом спровођења услова за ограђивање комплекса гробља у свему поштовати услове и 

мере техничке заштите непокретних културних добара. 

Комплекс гробља оградити пуном зиданом оградом, транспарентном металном оградом у 

комбинацији са живом зеленом оградом, оградом од кованог гвожђа или комбинацијом (по 

висини или по дужини) пуне и транспарентне ограде, максималне висине 2,20 m. 

Ограда, стубови или/и бетонски парапети ограде и капије морају бити на грађевинској 

парцели која се ограђује, односно на регулационој линији комплекса гробља. Капије на 

регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 

Улазне партије визуелно нагласити, по жељи са масивним бетонским стубовима, а све уз 

консултације са надлежним Заводом за заштиту споменика културе. 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  80/2019 
 

58 

 

2.1.1.1. Површине за сахрањивање 
 

Гробно место је локација на којој су сахрањени посмртни остаци, која може бити обрађена у 

виду хумке (земљани укоп) или зидане структуре (капела или гробница). Гробно место може 

садржати надгробне споменике, плоче или сличне украсе. 

Гробна парцела је укупна површина коју заузима гробно место и припадајући простор 

непосредно око гроба. 

Постојеће гробне парцеле уређивати, одржавати сва квалитетна гробна места, а запуштене 

и неуређене гробове претварати у озелењене и слободне просторе, односно поново 

запоседати након законом одређеног минимума почивања од 10 година. 

У складу са општим мерама заштите просторно културно-историјске целине гробна места 

знаменитих личности одржавати у оригиналном изгледу. 

Неопходна је израда конзерваторско-рестаураторског пројекта за простор постојећег гробља 

у складу са условима и мерама заштите утврђених у поглављу „I Правила уређења“, тачка „7. 

Услови и мере заштите непокретних културних добара и природних целина“, „7.1. Заштита 

непокретних културних добара“. 

Посебну пажњу обратити на старе надгробне споменике. Уколико нема евидентираних 

наследника и споменици се не одржавају, могуће је, у складу са условима конзерваторско-

рестаураторског пројекта, њихово уклањање и адекватно одлагање на за то предвиђено 

место у оквиру комплекса гробља – „спомен гробље“. 

На планираним гробним парцелама предвиђено је формирање нових гробних места  у 

виду хумке или гробнице. На планираним гробним парцелама није предвиђена изградња 

нових породичних капела. 

Бруто површина планиране гробне парцеле је 4,20 m2 (2,8 m х 1,5 m). 

Нето површина планиране гробне парцеле је 2,10 m2 (2,1 m х 1,0 m). 

Детаљ планиране гробне парцеле дат је на графичком прилогу „2.3.2. Детаљ гробне 

парцеле“. 

Гробница је зидана подземна грађевина на гробној парцели која може бити индивидуална и 

породична. 

Индивидуална гробница формира се на простору једне гробне парцеле. 

Од појединачних гробних парцела могуће је формирати породичне гробнице и то: од две 

суседне појединачне гробне парцеле – гробницу за 3 (4) сандука и од три суседне 

појединачне гробне парцеле – гробницу за 6 сандука. 

Бруто површина планиране породичне гробнице за 3 (4) сандука је 8,40 m2 (2,8 m х 3,0 m). 

Бруто површина планиране породичне гробнице за 6 сандука је 12,60 m2 (2,8 m х 4,5 m). 

Више гробних парцела формира гробни ред, а гробни редови формирају гробна поља. 

Бочни размак између два гробна места је 0,3 m. Чеони размак између два гробна места је 

0,40 m. 

Детаљ планираног гробног реда дат је на графичком прилогу „2.3.1. Детаљ гробног реда“. 

Гробно место, у зависности од тога да ли је у питању хумка или гробница, обрадити на 

следећи начин: 
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- површину гробног места обрадити каменом ризлом, цвећем или поставити надгробну (покровну) плочу од 
гранита, тераца, камена или бетона; 

- опсег гробног места извести од гранита, тераца, бетона или камена; 
- темељ опсега извести од армираног бетона; 
- гробницу озидати од армираног бетона. 
 

Диспозиција планираних гробних парцела дата је на графичком прилогу „2.3. Регулационо-

нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и саобраћајна 

инфраструктура са карактеристичним попречним профилима“. 

Розаријум је надземна озидана касета у коју се похрањују урне са кремираним посмртним 

остацима, односно са пепелом покојника. Бруто површина планираног розаријума је 1,44 m2 

(1,2 m х 1,2 m). Нето површина планираног розаријума је 1,00 m2 (1,0 m х 1,0 m). У један 

розаријум могуће је похранити 4 урне. 

Розаријум са припадајућим спомен обележјем извести од гранита, тераца, бетона или камена. 

Постављање розаријума у комплексу гробља предвиђено је у оквиру зелене површине уз 

централну алеју. Диспозиција планираних розаријума дата је на графичком прилогу „2.3. 

Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и 

саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилима“. 

„Спомен гробље“ је површина на којој је, унутар грађевинских линија дефинисаних на 

графичком приказу „2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 

елементима за обележавање и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним 

профилима“, предвиђено формирање лапидаријума – места за похрањивање надгробних 

споменика од историјске вредности или споменика без вредности за које се не зна чији су 

или чији су наследници непознати, а чија надгробна обележја су у лошем стању и прете да 

падом угрозе околне споменике. 

На површини „спомен гробља“ такође је могуће, уколико се укаже потреба, оформити и место 

за заједничку гробницу – осаријум, где би се пренели посмртни остаци покојника за које не 

постоје подаци о наследницима, а за чија гробна места је прошао Законом одређени минимум 

почивања од 10 година. 

Ова заједничка гробница може бити, имајућу и виду изражен нагиб терена у овом делу 

комплекса, формирана у виду каскадно постављених узиданих или озиданих касета у које се 

похрањују посмртни остаци, а на за то предвиђеним плочама евидентирају имена покојника 

или у виду једне или више укопаних или полуукопанихозелењених заједничких хумки са 

адекватно оформљеним и уређеним прилазним стазама. 

Хортикултурним уређењем „спомен гробља“ ће се овај простор визуелно издвојити као 

засебна целина. 

2.1.1.2. Површине под објектима 
 

Капела на гробљу је слободностојећа црквена грађевина у којој се у крипти сахрањују 

посмртни остаци и/или, уз одобрење верске заједнице, чувају посмртни остаци до сахране и 

обављају обреди испраћаја посмртних остатака по верским обичајима. Капела може бити 

породична (надгробна капела приватног карактера) и насељска капела (капела јавног 

карактера за испраћај покојника). 

Породична капела 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  80/2019 
 

60 

 

Санација постојеће породичне капеле породице Николић могућа је, уколико се укаже 

потреба, у складу са канонима конкретне конфесије и у складу са условима и мерама заштите 

утврђеним у поглављу „I Правила уређења“, тачка „7. Услови и мере заштите непокретних 

културних добара и природних добара“, „7.1. Заштита непокретних културних добара“, у 

поднасловима „7.1.1. Опште мере заштите просторно културно-историјске целине“, „7.1.3. 

Посебне мере заштите за објекте и просторе“, у тачки „7.1.3.1. Мере заштите за објекте од 

посебне вредности“ и „7.1.4. Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног културног 

добра и мере заштите за израду Плана“,а све уз консултације са надлежним Заводом за 

заштиту споменика културе. 

У комплексу гробља не планира се изградња нових породичних капела на површинама 

предвиђеним за сахрањивање. 

Насељска капела 

Постојећи слободностојећи објекат намењен за насељску капелу могуће је реконструисати 

или/и доградити до максималне површине дефинисане грађевинским линијама на графичком 

приказу „2.3. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за 

обележавање и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилима“, у 

складу са утврђеним правилима уређења и грађења. Уколико се детаљнијом анализом објекта 

утврди лош бонитет објекта, односно процени лоше стање у конструктивном смислу, могуће је 

објекат срушити и изградити нови у оквиру површине дефинисане грађевинским линијама. 

Реконструкцију или/и доградњу објекта насељске капеле извести у складу са условима датим 

Планом за изградњу новог објекта. 

Реконструкцију или/и доградњу објекта насељске капеле или изградњу новог објекта 

насељске капеле извести у складу са условима и мерама заштите утврђеним у поглављу „I 

Правила уређења“, тачка „7. Услови и мере заштите непокретних културних добара и 

природних добара“, „7.1. Заштита непокретних културних добара“, у поднасловима „7.1.2. 

Опште мере заштите заштићене околине просторно културно-историјске целине“, „7.1.3. 

Посебне мере заштите за објекте и просторе“, у тачки „7.1.3.2. Мере заштите за објекте без 

вредности“ и „7.1.4. Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра и 

мере заштите за израду Плана“,а све уз консултације са надлежним Заводом за заштиту 

споменика културе. 

Оријентација капеле је исток-запад, према церемонијалном тргу. 

Максимална спратностнасељске капеле је Су+П+Пк (сутеренска етажа + приземље + 

поткровље). 

Могући садржај објекта насељске капеле: дворана за испраћај покојника, простор за хладну 

комору, просторије за 4 одра, простор за даће (капацитета 80-100 особа), канцеларије, 

просторије за свештена лица која врше обред испраћаја посмртних остатака или помена, 

просторије за чуваре и особље са санитарним блоком, чајна кухиња, комуникације, 

степенишни простор, санитарни чворови за посетиоце, технички блок, просторија за колица 

за пренос ковчега, остава за одлагање алата и манипулативни простор и сл. У склопу објекта 

насељске капеле није предвиђена изградња крематоријума. Спаљивање посмртних остатака 

ће се вршити у крематоријуму у Новом Саду. 

Испред објекта насељске капеле предвиђа се уређење адекватне површине за испраћај на 

отвореном – церемонијалног  платоа, максималних димензија 10,0 х 13,0 m, који по потреби 

може бити наткривен, делом или у потпуности. 

Извести адекватну партерну обраду церемонијалног платоа каменим плочама, бехатон 

елементима (могућност мозаичког поплочавања) или другим материјалима одговарајућим за 
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екстеријерну примену и опремити га прикладним мобилијаром: клупама, чесмом, фонтаном, 

корпама за отпатке и сл. 

Административно-пословни објекти у функцији гробља 

Постојећи административно-пословни објекат у функцији гробља који се налази уз источни 

улаз у комплекс гробља могуће је адаптирати, реконструисати или/и доградити до 

максималне површине дефинисане грађевинским линијама на графичком приказу „2.3. 

Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и 

саобраћајна инфраструктура са карактеристичним попречним профилима“, у складу са 

утврђеним правилима уређења и грађења.    

Адаптацију, реконструкцију или/и доградњу постојећег административно-пословног објекта у 

функцији гробља извести у складу са условима датим Планом за изградњу новог објекта и у 

складу са условима и мерама заштите утврђеним у поглављу „I Правила уређења“, тачка „7. 

Услови и мере заштите непокретних културних добара и природних добара“, „7.1. Заштита 

непокретних културних добара“, у поднасловима „7.1.1. Опште мере заштите просторно 

културно-историјске целине“, „7.1.3. Посебне мере заштите за објекте и просторе“, у тачки 

„7.1.3.2. Мере заштите за објекте без вредности“ и „7.1.4. Услови чувања, одржавања и 

коришћења непокретног културног добра и мере заштите за израду Плана“,а све уз 

консултације са надлежним Заводом за заштиту споменика културе. 

Планирани административно-пословни објекат у функцији гробља градити на грађевинским 

линијама дефинисаним на графичком приказу „2.3. Регулационо-нивелациони план са 

аналитичко-геодетским елементима за обележавање и саобраћајна инфраструктура са 

карактеристичним попречним профилима“. 

Планирани административно-пословни објекат у функцији гробља извести у складу са 

условима и мерама заштите утврђеним у поглављу „I Правила уређења“, тачка „7. Услови и 

мере заштите непокретних културних добара и природних добара“, „7.1. Заштита непокретних 

културних добара“, у поднасловима „7.1.2. Опште мере заштите заштићене околине 

просторно културно-историјске целине“, „7.1.3. Посебне мере заштите за објекте и просторе“, 

у тачки „7.1.3.2. Мере заштите за објекте без вредности“ и „7.1.4. Услови чувања, одржавања 

и коришћења непокретног културног добра и мере заштите за израду Плана“,а све уз 

консултације са надлежним Заводом за заштиту споменика културе. 

Максимална површина планираног административно-пословног објекта у функцији гробља је 

100 m2 (10,0 m х 10,0 m). 

 

Максимална спратност административно-пословног објекта у функцији гробља је П+Пк 

(приземље + поткровље). 

Могући садржаји административно-пословног објекта у функцији гробља су: канцеларије 

(управа гробља), чајна кухиња, санитарни блок, технички блок, стан за чувара, продајни 

простор (погребне и пратеће опреме, цвећа, свећа и сл.), комуникације, степенишни простор 

и сл. 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката у 

комплексу гробља 

Објекти у комплексу гробља могу бити грађени од различитих чврстих материјала на 

традиционалан (зидани објекти) или савременији начин (од префабрикованих елемената). 

Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са амбијенталним и 

споменичким вредностима просторно културно-историјске целине. Архитектонским облицима, 
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употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетски 

визуелне целине у оквиру комплекса гробља. 

Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећом законском регулативом, која уређује 

конкретну област/делатност, а избор материјала вршити имајући у виду специфичну намену 

објеката/простора и са становишта коришћења, одржавања и обезбеђивања санитарно-

хигијенских услова. 

2.1.1.3. Саобраћајне површине 
 

Правила за уређење и изградњу саобраћајних површина у комплексу гробља дефинисана су у 

поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и 

изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.1. Саобраћајна 

инфраструктура“. 

2.1.1.4. Зелене површине 
 

Правила за уређење зелених површина и подизање зеленила у комплексу гробља 

дефинисана су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за 

уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.6. 

Услови за уређење зелених и слободних површина“. 

2.2. ЗОНА Б – СТАНОВАЊЕСА КОМПЛЕМЕНТАРНИМ (ИЛИ ПРАТЕЋИМ) НАМЕНАМА 

 

2.2.1. Становање 
 
2.2.1.1. Правила за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката 
 

Реконструкција, доградња и адаптација свих постојећих објеката може се дозволити под 

следећим условима: 

- реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту неће нарушити 
услови дати овим Планом; 

- за изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m у случају реконструкције не могу се на 
суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених, пословних и других просторија; дозвољава се 
постављање отвора који су искључиво у функцији вентилационог отвора или осветљења, где је минимална 
висина парапета h=1,8 m; 

- доградња постојећег објекта може се дозволити до максималног дозвољеног индекса изграђености прописаног 
за грађевинску парцелу; 

- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана реконструкцијом се не 
може дозволити доградња постојећег објекта у основи (у овом случају интервенције на објекту обављају се у 
оквиру постојећег хоризонталног габарита објекта); 

- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом. 
 

Реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката на површинама намењеним 

традиционалном породичном становању који су утврђени Одлуком о утврђивању граница 

заштићене околине и мера заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро 

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

вредности, а који се налазе унутар просторно културно-историјске целине, може се дозволити 

у складу са мерама и условима заштите који су дефинисани у поглављу „I Правила уређења“, 

тачка „7. Услови и мере заштите непокретних културних добара и природних добара“, „7.1. 

Заштита непокретних културних добара“, у поднасловима „7.1.1. Опште мере заштите 

просторно културно-историјске целине“, „7.1.3. Посебне мере заштите за објекте и просторе“, 
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у тачки „7.1.3.2. Мере заштите за објекте без вредности“ и „7.1.4. Услови чувања, одржавања 

и коришћења непокретног културног добра и мере заштите за израду Плана“,а све уз 

консултације са надлежним Заводом за заштиту споменика културе. 

Реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката на површинама намењеним 

традиционалном породичном становању који су утврђени Одлуком о утврђивању граница 

заштићене околине и мера заштите просторно културно-историјске целине „Градско језгро 

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

вредности, а који се налазе унутар заштићене околине просторно културно-историјске 

целине, може се дозволити у складу са мерама и условима заштите који су дефинисани у 

поглављу „I Правила уређења“, тачка „7. Услови и мере заштите непокретних културних 

добара и природних добара“, „7.1. Заштита непокретних културних добара“, у поднасловима 

„7.1.2. Опште мере заштите заштићене околине просторно културно-историјске целине“, 

„7.1.3. Посебне мере заштите за објекте и просторе“, у тачки „7.1.3.2. Мере заштите за 

објекте без вредности“ и „7.1.4. Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног 

културног добра и мере заштите за израду Плана“,а све уз консултације са надлежним 

Заводом за заштиту споменика културе. 

Реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката на површинама намењеним 

традиционалном породичном становању који се налазе унутар заштићене околине просторно 

културно-историјске целине, може се дозволити у складу са мерама и условима заштите који 

су дефинисани у поглављу „I Правила уређења“, тачка „7. Услови и мере заштите 

непокретних културних добара и природних добара“, „7.1. Заштита непокретних културних 

добара“, у поднасловима „7.1.2. Опште мере заштите заштићене околине просторно културно-

историјске целине“ и „7.1.4. Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног културног 

добра и мере заштите за израду Плана“,а све уз консултације са надлежним Заводом за 

заштиту споменика културе. 

Замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у складу са параметрима 

прописаним овим Планом за изградњу објеката, под условом да се новим објектом неће 

угрозити други постојећи објекти или инфраструктурне мреже. 

2.2.1.2. Правила за изградњу објеката 
 
2.2.1.2.1. Традиционално породично становање 

 
Изградња нових објеката на површинама намењеним традиционалном породичном становању 

дозвољава се у складу са мерама и условима заштите који су дефинисани за просторно културно-

историјску целину, односно њену заштићену околину, у поглављу  

„I Правила уређења“, тачка „7. Услови и мере заштите непокретних културних добара и 

природних добара“, „7.1. Заштита непокретних културних добара“, у поднасловима „7.1.1. Опште 

мере заштите просторно културно-историјске целине“, „7.1.2. Опште мере заштите заштићене 

околине просторно културно-историјске целине“ и „7.1.4. Услови чувања, одржавања и 

коришћења непокретног културног добра и мере заштите за израду Плана“,а све уз консултације 

са надлежним Заводом за заштиту споменика културе. 

Намена и врста и објеката 

На грађевинској парцели намењеној традиционалном породичном становању може се као 

главни објекат градити: стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат са делатношћу која 

не угрожава становање. Однос стамбене и пословне намене у објекту се не условљава. 

Објекат се може градити као слободностојећи или у прекинутом низу. 

На истој грађевинској парцели може се градити и: 

- други објекат (стамбени, стамбено-пословни, пословни објекат); 
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- помоћни објекти као што су летња кухиња, остава, гаража, котларница, бунар и сл.; 
до прописаног максималног индекса заузетости. 

Пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства 

(угоститељски објекат за исхрану и пиће), услужних делатности, као и делатности из области 

здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације и комуналних услуга. 

Ако се грађевинска парцела у оквиру традиционалног породичног становања намењује за 

чисто пословање објекти својом делатношћу не смеју угрожавати животну средину, као ни 

примарну функцију становања. 

За изградњу само пословних објеката на парцели важе исти услови као за изградњу 

стамбених објеката. 

Није дозвољена изградња економских, производних и складишних објеката, нити бављење 

делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на 

други начин може угрозити квалитет становања. 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, 

минимална и максимална површина грађевинске парцеле 

Услови за формирање грађевинске парцеле намењене традиционалном породичном 

становању су следећи: 

- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m
2
; 

- за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 9,0 m, минимална величина парцеле је 250,0 m
2
. 

 

Максимална величина парцеле се не ограничава. 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Главни објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију. Растојање грађевинске 

од регулационе линије утврђује се на основу позиције већине изграђених објеката (преко 

50%). 

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно источне оријентације, 

односно на начин како је позиционирано више од 50% објеката у непосредном окружењу. 

Изградња објекта на парцели дозвољава се под следећим условима: 

- основни габарит главног слободностојећег објекта на делу бочног дворишта источне (односно северне) 
оријентације може да се дозволи на минимално 1,5 m од границе парцеле; 

- основни габарит главног слободностојећег објекта на делу бочног дворишта западне (односно јужне) 
оријентације може да се дозволи на минимално 3,0 m од границе парцеле; 

- основни габарит главног објекта у прекинутом низу на бочном делу дворишта од границе парцеле претежно 
западне (односно јужне) оријентације је 4,0 m. 

 

Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад 

у сопствено двориште, као и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у 

унутрашњост гараже. 

Одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

 

Међусобна удаљеност објеката 
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Међусобна удаљеност планираних објеката је: 

- међусобна удаљеност између слободностојећих и објеката у прекинутом низу је минимално 4,0 m; 
- удаљеност стамбеног и стамбено-пословног објекта од објекта нестамбене намене је минимално 4,0 m, 

односно, може се смањити на четвртину висине вишег објекта ако стамбени и стамбено-пословни објекат на 
наспрамним бочним фасадама не садржи отворе на просторијама за становање; 

- за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 m при издавању услова за реконструкцију не могу 
се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле (под објектима) је 40%. 

Минимални проценат озелењености грађевинске парцеле је 30%. 

Највећа дозвољена спратност или висина објекта 

Спратност главног објекта (стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат) је максимално 

П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно 

сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Укупна 

висина објекта не може прећи 12,0 m. 

Дозвољена спратност другог објекта је максимално П+Пк (приземље + поткровље). Укупна 

висина објекта не може прећи 9,0 m. 

Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П, а макс. висина до 6,0 m. 

Висина надзиткапоткровне етаже износи највише 1/3 висине спратне етаже рачунајући од 

коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На истој грађевинској парцели могућа је изградња и другог објекта (стамбени, стамбено-

пословни, пословни објекат), уколико то дозвољава величина парцеле (под условом да се 

могу задовољити овим Планом прописани урбанистички параметри). 

Други и помоћни објекат могу да се граде без међусобног размака ако су задовољени 

санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити 

мањи од 4,0 m, ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити 

мањи од половине висине вишег објекта. 

Помоћни објекат се гради у истој линији као и главни објекат (удаљеност од суседне 

парцеле). 

Уколико то ширина фронта стамбене парцеле дозвољава, уз поштовање свих осталих услова 

датих овим Планом, могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као засебног објекта, на 

истој удаљености од регулационе линије (на грађевинској линији) као и припадајући главни 

објекат, а уколико се гаража поставља на регулациону линију поштовати услов да кровне 

равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око 

хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже. 

Ако се у сутеренској етажи (уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 

природе) главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи на 5,0 m од 

регулационе линије. 

Правила за ограђивање 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  80/2019 
 

66 

 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, зиданом или 

транспарентном оградом или њиховом комбинацијом. Ограда се поставља према катастарском 

плану и операту тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује. 

Начин градње ограда у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним 

постојећим стањем у предметном делу насеља, с тим да је максимална дозвољена висина 

ограде 2,0 m. Ограда, стубови ограде и капије постављају се на регулациону линију тако да 

елементи ограде буду на парцели која се ограђује. Капије на уличној огради се не могу 

отварати ван регулационе линије. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавну саобраћајну површину. 

За грађевинску парцелу обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 2,5 m. 

За грађевинску парцелу на којој се планира изградња пословног објекта мора се обезбедити 

колско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5 m и пешачка стаза мин.ширине 1,5 m. 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 

паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг или гаражно место 

на један стан, односно једно паркинг место на 70 m2 корисне површине простора намењеног 

пословању. 

Уколико се на парцели обавља пословна/јавна делатност намењена ширем кругу корисника, 

са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, које се не може у потпуности решити 

на припадајућој парцели, може се у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити 

изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремете коришћење јавне површине, 

функционисање саобраћаја и услови окружења. 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

На парцелама намењеним традиционалном породичном становању налазе се објекти који 

припадају просторно културно-историјској целини „Градско језгро Сремских Карловаца”, или 

њеној заштићеној околини. На овом простору неопходно је и даље чувати и развијати 

традиционални начин изградње, те се планира чување или рестаурација оригиналног 

изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и аутентичног колорита објеката, 

типичних за простор Сремских Карловаца. 

2.2.1.2.2. Новије породично становање 

 
Намена и врста и објеката 

На грађевинској парцели намењеној новијем породичном становању може се као главни 

објекат градити: стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат са делатношћу која не 

угрожава становање. Однос стамбене и пословне намене у објекту се не условљава. 

Објекат се може градити као слободностојећи или у прекинутом низу. 

На истој грађевинској парцели може се градити и: 

- други објекат (стамбени, стамбено-пословни, пословни објекат); 
- помоћни објекти као што су летња кухиња, остава, гаража, котларница, бунар и сл.; 
до прописаног максималног индекса заузетости. 

Пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства 

(угоститељски објекат за исхрану и пиће), услужних делатности, као и делатности из области 

здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације и комуналних услуга. 
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Ако се грађевинска парцела у оквиру новијег породичног становања намењује за чисто 

пословање објекти својом делатношћу не смеју угрожавати животну средину, као ни 

примарну функцију становања. 

За изградњу само пословних објеката на парцели важе исти услови као за изградњу 

стамбених објеката. 

Није дозвољена изградња економских, производних и складишних објеката, нити бављење 

делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на 

други начин може угрозити квалитет становања. 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, 

минимална и максимална површина грађевинске парцеле 

Услови за формирање грађевинске парцеле намењене новијем породичном становању су 

следећи: 

- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 12,0 m, минимална површина парцеле је 300,0 m
2
; 

- за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 10,0 m, минимална величина парцеле је 250,0 m
2
. 

 
На грађевинској парцели чија је површина мања од најмање површине утврђене овим 

условима и чија је ширина мања од најмање ширине утврђене овим условима може се 

утврдити изградња породичног стамбеног објекта спратности П+Пк (приземље + поткровље), 

до дозвољеног индекса заузетости. 

Максимална величина парцеле се не ограничава. 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Главни објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију. Растојање грађевинске 

од регулационе линије утврђује се на основу позиције већине изграђених објеката (преко 

50%). 

Изградња објекта на парцели у односу на границе грађевинске парцеле дозвољава се на 

начин да се задовоље противпожарни и други технички услови, односно да међусобна 

минимална удаљеност између планираног и постојећег објекта не буде мања од 4,0 m, ако 

други објекат има отворе са те стране, односно да међусобни размак не буде мањи од 

половине висине вишег објекта. 

Изградња објекта на парцели дозвољава се под следећим условима: 

- основни габарит главног слободностојећег објекта на делу бочног дворишта може да се дозволи на минимално 
1,0 m од границе парцеле; 

- основни габарит главног објекта у прекинутом низу на бочном делу дворишта од границе парцеле са стране са 
које се обезбеђује колски приступ је 4,0 m. 

 

Гаража се може поставити на регулациону линију уз услов да кровне равни гараже имају пад 

у сопствено двориште, као и да се врата гараже отварају око хоризонталне осе или у 

унутрашњост гараже. 

Одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 

Међусобна удаљеност објеката 
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Међусобна удаљеност планираних објеката је: 

- међусобна удаљеност између слободностојећих и објеката у прекинутом низу је минимално 4,0 m; 
- удаљеност стамбеног и стамбено-пословног објекта од објекта нестамбене намене је минимално 4,0 m, 

односно, може се смањити на четвртину висине вишег објекта ако стамбени и стамбено-пословни објекат на 
наспрамним бочним фасадама не садржи отворе на просторијама за становање; 

- за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0 m при издавању услова за реконструкцију не могу 
се на суседним странама предвиђати отвори стамбених просторија. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле (под објектима) је 40%. 

Минимални проценат озелењености грађевинске парцеле је 30%. 

Највећа дозвољена спратност или висина објекта 

Спратност главног објекта (стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат) је максимално 

П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно 

сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Укупна 

висина објекта не може прећи 12,0 m. 

Дозвољена спратност другог објекта је максимално П+Пк (приземље + поткровље). Укупна 

висина објекта не може прећи 9,0 m. 

Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П, а макс. висина до 6,0 m. 

Висина надзиткапоткровне етаже износи највише 1,2 m рачунајући од коте готовог пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На истој грађевинској парцели могућа је изградња и другог објекта (стамбени, стамбено-

пословни, пословни објекат), уколико то дозвољава величина парцеле (под условом да се 

могу задовољити овим Планом прописани урбанистички параметри). 

Други и помоћни објекат могу да се граде без међусобног размака ако су задовољени 

санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити 

мањи од 4,0 m, ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити 

мањи од половине висине вишег објекта. 

Помоћни објекат се гради у истој линији као и главни објекат (удаљеност од суседне 

парцеле). 

Уколико то ширина фронта стамбене парцеле дозвољава, уз поштовање свих осталих услова 

датих овим Планом, могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као засебног објекта, на 

истој удаљености од регулационе линије (на грађевинској линији) као и припадајући главни 

објекат, а уколико се гаража поставља на регулациону линију поштовати услов да кровне 

равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око 

хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже. 

Ако се у сутеренској етажи (уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 

природе) главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи на 5,0 m од 

регулационе линије. 

Правила за ограђивање 
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Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, зиданом или 

транспарентном оградом или њиховом комбинацијом. Ограда се поставља према катастарском 

плану и операту тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује. 

Начин градње ограда у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним 

постојећим стањем у предметном делу насеља, с тим да је максимална дозвољена висина 

ограде 2,0 m. Ограда, стубови ограде и капије постављају се на регулациону линију тако да 

елементи ограде буду на парцели која се ограђује. Капије на уличној огради се не могу 

отварати ван регулационе линије. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавну саобраћајну површину. 

За грађевинску парцелу обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 2,5 m. 

За грађевинску парцелу на којој се планира изградња пословног објекта мора се обезбедити 

колско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5 m и пешачка стаза мин. ширине 1,5 m. 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 

паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг или гаражно место 

на један стан, односно једно паркинг место на 70 m2 корисне површине простора намењеног 

пословању. 

Уколико се на парцели обавља пословна/јавна делатност намењена ширем кругу корисника, 

са потребом обезбеђења смештаја већег броја возила, које се не може у потпуности решити 

на припадајућој парцели, може се у уличном коридору, у ширини парцеле, одобрити 

изградња паркинг простора, уколико се тиме не ремете коришћење јавне површине, 

функционисање саобраћаја и услови окружења. 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и временским 

контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без 

примене еклектичких елемената. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и 

бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске и визуелне целине у улици. 

Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених материјала 

или малтерисане и бојене у пастелним тоновима. 

Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров може бити двоводни или кров са више 

кровних равни. Нагиб кровних равни извести у распону од 20 до 45о. Кровна конструкција 

може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу са нагибом 

крова. Уколико се изводи раван кров, неопходно је извести адекватан завршни слој. 

2.2.1.2.3. Вишепородично становање 
 

Намена и врста и објеката 

На грађевинској парцели намењеној вишепородичном становању може се као главни објекат 

градити вишепородични стамбени објекат или вишепородични стамбено-пословни објекат са 

делатношћу која не угрожава становање. Однос стамбене и пословне намене у објекту се не 

условљава. 

Објекат се може градити као слободностојећи или двојни. 
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На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти као што су оставе, гараже, 

котларница и бунар, до прописаног максималног индекса заузетости. 

Пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства 

(угоститељски објекат за исхрану и пиће), услужних делатности, као и делатности из области 

здравства, социјалне заштите, културе, спорта, рекреације и комуналних услуга. 

Није дозвољена изградња економских, производних и складишних објеката, нити бављење 

делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на 

други начин може угрозити квалитет становања. 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, 

минимална и максимална површина грађевинске парцеле 

За изградњу вишепородичног стамбеног и вишепородичног стамбено-пословног објекта, у 

зависности од врсте, услови за образовање грађевинске парцеле су следећи: 

- за слободностојећивишепородични стамбени и вишепородични стамбено-пословни објекат 
минимална ширина парцеле је 15,0 m; 

- за двојни вишепородични стамбени и вишепородични стамбено-пословни објекат 
минимална ширина парцеле је 12,0 m. 

 

За све врсте вишепородичних стамбених објеката и вишепородичних стамбено-пословних 

објеката грађевинска парцела је минималне површине 550,0 m2. Максимална величина 

парцеле се не ограничава. 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Главни објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију. Минимална удаљеност 

грађевинске линије од регулационе линије за слободностојећевишепородичне објекте и 

вишепородичне стамбено-пословне објекте је 6,5 m. 

Растојање основног габарита слободностојећегвишепородичног стамбеног, односно стамбено-

пословног објекта од границе суседне грађевинске парцеле је минимално  

2,0 m. Двојни објекат се гради на једној бочној граници парцеле док је од наспрамне бочне 

границе парцеле удаљен минимално 4,0 m. 

Међусобна удаљеност објеката 

Међусобна удаљеност планираних објеката је: 

- међусобна удаљеност између слободностојећих објеката је минимално 5,0 m, 
- удаљеност вишепородичног стамбеног, односно стамбено-пословног објекта од помоћног објекта на 

грађевинској парцели је минимално 5,0 m или без међусобног размака, ако су задовољени санитарни, 
противпожарни и други технички услови. Удаљеност вишепородичног стамбеног, односно стамбено-пословног 
објекта од помоћног објекта на суседној грађевинској парцели је минимално 5,0 m. 

 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле (под објектима) је 30%. 

Минимални проценат озелењености грађевинске парцеле је 40%. 

Највећа дозвољена спратност или висина објекта 
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Спратност главног објекта је максимално П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље). 

Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. Укупна висина објекта не може прећи 12,0 m. 

Висина надзиткапоткровне етаже износи највише 1,2 m рачунајући од коте готовог пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П, а макс. висина до 6,0 m. 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Помоћни објекат може да се гради без међусобног размака од главног објекта ако су 

задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак 

не може бити мањи од 5,0 m уколико се помоћни објекат гради као слободностојећи. 

Помоћни објекат се гради у истој линији као и главни објекат (удаљеност од суседне 

парцеле). 

 

Правила за ограђивање 

Није предвиђено ограђивање грађевинских парцела намењених вишепородичном становању. 

Уколико се укаже потреба за ограђивањем парцела намењених вишепородичном становању, 

применити правила за ограђивање парцела намењених новијем породичном становању. 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавну саобраћајну површину. 

За грађевинску парцелу обезбедити колско-пешачки прилаз минималне ширине 3,0 m. 

У оквиру грађевинске парцеле намењене вишепородичном становању неопходно је 

обезбедити паркинг површине за паркирање возила за сопствене потребе по правилу: једно 

паркинг или гаражно место на један стан, односно једно паркинг место на 70 m2 корисне 

површине простора намењеног пословању. 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и временским 

контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без 

примене еклектичких елемената. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и 

бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске и визуелне целине у улици. 

Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених материјала 

или малтерисане и бојене у пастелним тоновима. 

Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров може бити четвороводни, двоводни или 

кров са више кровних равни. Нагиб кровних равни извести у распону од 20 до 45о. Кровна 

конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу 

са нагибом крова. Уколико се изводи раван кров, неопходно је извести адекватан завршни 

слој. 

2.2.1.2.4. Становање са могућношћу туристичко-угоститељских садржаја 
 

Изградња објеката на површинама намењеним становању са могућношћу туристичко-

угоститељских садржаја дозвољава се у складу са мерама и условима заштите који су 
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дефинисани за заштићену околину просторно културно-историјске целине у поглављу  

„I Правила уређења“, тачка „7. Услови и мере заштите непокретних културних добара и 

природних добара“, „7.1. Заштита непокретних културних добара“, у поднасловима „7.1.2. 

Опште мере заштите заштићене околине просторно културно-историјске целине“ и „7.1.4. 

Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра и мере заштите за 

израду Плана“,а све уз консултације са надлежним Заводом за заштиту споменика културе. 

Намена и врста и објеката 

На грађевинској парцели намењеној становању са могућношћу туризма и угоститељства може 

се градити главни објекат као стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат, као и објекат 

или/и површина туристичко-угоститељског садржаја. Однос стамбене и пословне намене у 

објекту се не условљава. 

Главни објекат градити као слободностојећи. 

На истој грађевинској парцели може се градити и: 

- други објекат (стамбени, стамбено-пословни, пословни објекат и објекат или/и површина туристичко-
угоститељског садржаја); 

- помоћни објекат, као што је летња кухиња, остава, гаража, котларница, бунар и септичка јама (прелазно 
решење до прикључења на насељску канализациону мрежу); 

до прописаног максималног индекса заузетости. 

За изградњу стамбеног, стамбено-пословног и пословног објекта, било да се гради као главни 

или као други објекат на парцели, као и за изградњу помоћног објекта, примењују се правила 

грађења утврђена овим Планом. За изградњу туристичко-угоститељског садржаја, било да се 

гради као главни или као други објекат на парцели, обавезна је израда урбанистичког 

пројекта. Правила за израду урбанистичког пројекта дате су у поглављу „II Правила 

грађења“, тачка „4. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно 

препарцелације, урбанистичко архитектонског конкурса и урбанистичког пројекта“, подтачка 

„4.1. Правила за израду урбанистичког пројекта“. 

Пословне делатности које се могу дозволити у стамбено-пословном и пословном објекту су из 

области: трговине на мало, угоститељства (угоститељски објекат за исхрану и пиће), 

услужних делатности, као и делатности из области здравства, социјалне заштите, културе, 

спорта, рекреације и комуналних услуга. 

Ако се грађевинска парцела намењује за чисто пословање објекти својом делатношћу не 

смеју угрожавати животну средину, као ни примарну функцију становања. 

За изградњу само пословних објеката на парцели важе исти услови као за изградњу 

стамбених објеката. 

Туристичко-угоститељски садржаји представљају објекте или/и уређене површине за 

пружањеуслуга из области туристичко-угоститељских делатности и спорта и рекреације, а све 

у функцији развоја туризма. 

Није дозвољена изградња економских, производних и складишних објеката, нити бављење 

делатношћу која буком, штетним гасовима, зрачењем, повећаним обимом саобраћаја или на 

други начин може угрозити квалитет становања. 

Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, 

минимална и максимална површина грађевинске парцеле 

Услови за формирање грађевинске парцеле становања са могућношћу туристичко-

угоститељских садржаја, када се на парцели планира изградња стамбених, стамбено-

пословних и пословних објеката, су следећи: 
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- минимална ширина парцеле је 20,0 m; 
- минимална површина парцеле је 800,0 m

2
. 

 

Услови за формирање грађевинске парцеле становања са могућношћу туристичко-

угоститељских садржаја, када се на парцели планира изградња туристичко-угоститељског 

садржаја, су следећи: 

- минимална ширина парцеле је 25,0 m; 
- минимална површина парцеле је 1500,0 m

2
. 

 

Максимална величина парцеле се не ограничава. 

Положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле 

Главни објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију. Минимално растојање 

грађевинске од уличне регулационе линије је 10,0 m. Минимално растојање грађевинске од 

регулационе линије ка пешачкој површини је 4,0 m. 

Основни габарит главног слободностојећег објекта на делу бочног дворишта може да се 

дозволи на минимално 2,5 m од границе парцеле. 

Међусобна удаљеност објеката 

Међусобна удаљеност планираних објеката је: 

- међусобна удаљеност између слободностојећих објеката у оквиру грађевинске парцеле је минимално 5,0 m; 
- удаљеност стамбеног и стамбено-пословног објекта од објекта нестамбене намене је минимално 4,0 m, 

односно, може се смањити на четвртину висине вишег објекта ако стамбени и стамбено-пословни објекат на 
наспрамним бочним фасадама не садржи отворе на просторијама за становање. 

 
Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле 

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле (под објектима) је 30%. 

Минимални проценат озелењености грађевинске парцеле је 30%. 

Највећа дозвољена спратност и висина објекта 

Спратност главног објекта (стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат) је максимално 

П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље). Дозвољена је изградња подрумске, односно 

сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Укупна 

висина објекта не може прећи 12,0 m. 

Дозвољена спратност другог објекта је максимално П+Пк (приземље + поткровље). Укупна 

висина објекта не може прећи 9,0 m. 

Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П, а макс. висина до 6,0 m. 

Висина надзиткапоткровне етаже износи највише 1/3 висине спратне етаже рачунајући од 

коте готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. 

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 
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На истој грађевинској парцели могућа је изградња и другог објекта (стамбени, стамбено-

пословни, пословни објекат), уколико то дозвољава величина парцеле (под условом да се 

могу задовољити овим Планом прописани урбанистички параметри). 

Други и помоћни објекат могу да се граде без међусобног размака ако су задовољени 

санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити 

мањи од 4,0 m, ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити 

мањи од половине висине вишег објекта. 

Помоћни објекат се гради у истој линији као и главни објекат (удаљеност од суседне 

парцеле). 

Уколико то ширина фронта стамбене парцеле дозвољава, уз поштовање свих осталих услова 

датих овим Планом, могућа је изградња помоћног објекта – гараже, као засебног објекта, на 

истој удаљености од регулационе линије (на грађевинској линији) као и припадајући главни 

објекат. 

Водонепропусна септичка јама за прихват фекалних и отпадних вода се гради на парцели 

власника, удаљена минимум 10,0 m од бунара, минимум 2,5 m од уличне регулационе линије, 

односно 3,0 m од осталих граница парцеле, а минимум 5,0 m од свих стамбених објеката. 

Правила за ограђивање 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, зиданом или 

транспарентном оградом или њиховом комбинацијом. Ограда се поставља према катастарском 

плану и операту тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује. 

Начин градње ограда у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним 

постојећим стањем у предметном делу насеља. Ограда, стубови ограде и капије постављају се 

на регулациону линију тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује. Капије на 

уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије. 

 

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила 

Свака грађевинска парцела мора да има приступ на јавну саобраћајну површину. 

За грађевинску парцелу обезбедити колско-пешачки прилаз ширине мин. 3,5 m. 

За грађевинску парцелу на којој се планира изградња пословног објекта мора се обезбедити 

колско-пешачки прилаз минималне ширине 4,0 m и пешачка стаза минималне ширине 1,5 m. 

За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити 

паркинг место тј. простор за паркирање возила по правилу: једно паркинг или гаражно место 

на један стан, односно једно паркинг место на 70 m2 корисне површине простора намењеног 

пословању. 

Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 

Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са просторним и временским 

контекстом у ком настају. Препоручује се пројектовање чистих, ритмичних фасада, без 

примене еклектичких елемената. Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и 

бојама мора се тежити ка успостављању јединствене естетске и визуелне целине у улици. 

Фасаде објеката могу бити облагане свим врстама традиционалних и савремених материјала 

или малтерисане и бојене у пастелним тоновима. 
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Могућа је израда косог или равног крова. Коси кров може бити четвороводни, двоводни или 

кров са више кровних равни. Нагиб кровних равни извести у распону од 20 до 45о. Кровна 

конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона, а кровни покривач у складу 

са нагибом крова. Уколико се изводи раван кров, неопходно је извести адекватан завршни 

слој. 

2.2.2. Саобраћајне површине 
 
Правила за уређење и изградњу саобраћајних површина изван комплекса гробља дефинисана 

су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и 

изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.1. Саобраћајна 

инфраструктура“. 

2.2.3. Зелене површине 
 

Правила за уређење зелених површина и подизање зеленила изван комплекса гробља 

дефинисана су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за 

уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.6. 

Услови за уређење зелених и слободних површина“. 

2.2.4. Комуналне површине 
 

Правила за уређење и изградњу комуналних површина изван комплекса гробља дефинисана 

су у поглављу „I Правила уређења“, тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и 

изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“, у делу „6.2. Водна и 

комунална инфраструктура“ и у делу „6.3. Електроенергетска инфраструктура“. 

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. 

Примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања обавезно се врше за потребе 

просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских и других 

објеката ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или 

санације, као и других карактеристика геолошке средине. 

Уз пројекат за грађевинску дозволу прилаже се елаборат о инжењерскогеолошким-

геотехничким условима изградње објеката за изградњу нових објеката (осим за помоћне 

објекте), 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, простор у обухвату Плана налази се на подручју које је 

означено као повољан терен, који јеизграђен од леса и лесу сличних наслага. Према 

подацима досадашњих геомеханичких бушења, ниво подземне воде је релативно низак, што 

представља повољност у хидрогеолошком погледу. Иако на овом делу терена нису 

регистровани инжењерско-геолошки процеси и појаве, ипак је пре градње објекта потребно 

извршити одређене истражне радове. 
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Према расположивим сазнањима, предметно подручје не располаже минералним богатством 

значајним за експлоатацију и истовремено представља недовољно истражено подручје и у 

том контексту нема ограничења за изградњу објеката. 

На територији обухвата Плана не налазe се лежишта подземних и геотермалних вода, нема 

површинских токова, а сувишне атмосферске воде прихватају отворени канали дуж 

саобраћајница. Са инжењерско-геолошког аспекта овакви терени су оцењени као 

најпогоднији за урбанизацију, без ограничења у коришћењу, али уз уважавање локалних 

инжењерско-геолошких карактеристика терена. 

При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију објеката 

обавезно је уважити могуће ефекте за земљотрес јачине VII-VIII степени сеизмичког 

интензитета према ЕМС-98, како би се максимално предупредиле могуће деформације 

објеката под сеизмичким дејством. 

4. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА И УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

Израда пројекта парцелације, односно препарцелације неопходна је ради 

формирања једне или више грађевинских парцела, од одређеног броја катастарских 

парцела. 

Није предвиђена израда урбанистичко-архитектонског конкурса за простор у обухвату Плана. 

За део Зоне Б – СТАНОВАЊЕСА КОМПЛЕМЕНТАРНИМ (ИЛИ ПРАТЕЋИМ) НАМЕНАМА који 

обухвата простор намењен становању са могућношћу туристичко-угоститељских 

садржаја обавезна је израда урбанистичког пројекта уколико се на грађевинским парцелама 

граде туристичко-угоститељски садржаји. 

4.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

Приликом израде урбанистичког пројекта неопходно је поштовати следећа правила: 

На простору намењеном становању са могућношћу туристичко-угоститељских садржаја 

могуће је градити објекте и уређивати површинеза пружањеуслуга из области туристичко-

угоститељских делатности и спорта и рекреације, а све у функцији развоја туризма.Наведени 

објекти или/и површине могу се градити уз стамбени, стамбено-пословни, или пословни 

објекат који је главни објекат, или самостално на парцели као главни објекат (могу бити и 

100% заступљене на појединачној грађевинској парцели). 

На грађевинској парцели могуће је, појединачно или у комбинацијама, у зависности од 

расположивог простора, градити следеће објекте туристичко-угоститељских садржаја: 

- туристичко-угоститељске објекте (објекти везани за вински туризам - вински подруми, 

продаја и дегустација и сл., објекти за пружање услуга смештаја - мањи породични 

хотели, пансиони, апартмански смештај, етно-центри, конгресни центри, уметничке 

колоније и сл.); 

- затворене објекте спортске рекреације са пратећим садржајима; 

- пратеће и помоћне објекте инфраструктуре. 

На преосталим површинама могуће је, појединачно или у комбинацијама, у зависности од 

расположивог простора, уређивати следеће површине: 

- површине за спорт и рекреацију: отворени објекти спортске рекреације - различите врсте 

спортских терена, у зависности од расположивог простора, базен за купање; 
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- кампови, пунктови за бициклисте и сл.; 
- површине намењене пратећим и помоћним садржајима: трибине и сл.; 
- дечје игралиште, тематски и забавни парк и сл. 
 

Грађевинска парцела на којој се планирају објекти туристичко-угоститељског садржаја мора 

бити минималне површине 1500 m2. 

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле под објектима износи 40%, а уколико се 

на грађевинској парцели планира уређење отворених површина максимални индекс 

заузетости грађевинске парцеле износи 60%; 

Грађевинске линије за све планиране садржаје/уређене површине утврдити урбанистичким 

пројектом у складу са законском регулативом и планираним садржајима на предметном 

простору. 

Максимална спратност објеката туристичко-угоститељског садржаја је максимално П+1+Пк 

(приземље + спрат + поткровље). Дозвољава се изградња сутеренске етаже. 

5.  ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 
 

Планом детаљне регулације постигнути су следећи урбанистички параметри и 

капацитети: 

Површине за сахрањивање заузимају 29,62% укупне површине комплекса гробља. Планским 

решењем формирано је 3505 гробних парцела, као и 23 гробне парцеле за заслужне 

грађане. Како се појединачна гробна места могу повезивати у породичне гробнице, додатно 

се увећава број могућих гробних места која се могу реализовати у планираним гробним 

пољима. 

Планским решењем формирана су и 144розаријума за похрањивање урни са кремираним 

посмртним остацима. У сваки розаријум могуће је положити 4 урне. 

Површине под објектима заузимају 0,74%, саобраћајне површине 19,42%, а зелене 

површине 50,22% укупне површине комплекса гробља. 

Комплекс гробља заузима 65,55% укупне површине у обухвату Плана. 

Становање заузима 20,28% укупне површине у обухвату Плана, од чега традиционално 

породично становање заузима 2,57%, новије породично становање 8,64%, вишепородично 

становање 1,98%, а становање са могућношћу туристичко-угоститељских садржаја 7,09%. 

Изван комплекса гробља саобраћајне површине заузимају 10,02%, зелене површине 3,00%, 

а комуналне површине 1,15% од укупне површине у обухвату Плана. 

 
 

6. ПРИМЕНА ПЛАНА 
 
Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи План детаљне регулације становања са 

комплексом Чератског гробља у Сремским Карловцима („Службени лист општине Сремски 

Карловци“, број 5/08). 

Могућа је етапност (фазност) реализације Плана. Потребном пројектно-техничком 

документацијом ће се дефинисати обим изградње у свакој од планираних етапа. 

Спровођење Плана вршиће се: 
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- израдом пројеката парцелације и препарцелације; 
- израдом урбанистичких пројеката када се на грађевинској парцели намењеној становању са 

могућношћу туризма и угоститељства планира изградња туристичко-угоститељског садржаја; 
- издавањем локацијских услова, грађевинских дозвола и решења о одобрењу 

извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола за садржаје за које су 
овим Планом утврђена правила уређења и грађења. 

 

 

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела. 

Графички део Плана садржи: 

Ред. 
бр. Назив графичког приказа Размера 

 
1. 
 
1.1. 
 
 
1.2. 
 
 
1.3. 
 
 
2. 
 

2.1. 
 

2.2. 
 
2.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. 
 
2.5. 

 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА: 
 
Извод из Плана генералне регулације Сремских Карловаца - 
положај простора обухваћеног ПДР у ширем окружењу 
 
Извод из Плана генералне регулације Сремских Карловаца - 

положај простора обухваћеног ПДР у ширем окружењу 
 
Границе плана са постојећом наменом површина у обухвату 
Плана 
 
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ ПЛАНИРАНИХ РЕШЕЊА: 
 

Граница обухвата плана са поделом на карактеристичне зоне 
 

Планирана намена површина са заштитом културних добара 
 
Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање, грађевинске линије, детаљи и 

пресек и саобраћајна инфраструктура са карактеристичним 
попречним профилима 
 
2.3.1. Детаљ гробног реда 
2.3.2. Детаљ гробне парцеле 
2.3.3. Пресек А-А 
 

План мреже и објеката инфраструктуре са синхрон планом 
 
План површина јавне намене и начин спровођења плана детаљне 
регулације 

 
 
 
--- 
 
 
--- 
 
 
1:1000 
 
 
 
 

1:1000 
 

1:1000 
 
1:1000 
 

 
 
 
1:25 
1:25 
1:150 
 

1:1000 
 
1:1000 

 

Текстуални и графички део Плана заједно чине целину. 

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 

План је израђен у 6 (шест) примерака у аналогном 6 (шест) примерака у дигиталном облику. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један примерак у 

дигиталном облику чува се у ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка бр. 

6/III. 

Пет примерака донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и пет примерка у 

дигиталном облику чувају се у надлежним службама општине. 
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 План детаљне регулације ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у   „Службеном 

листу општине Сремски Карловци”. 
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
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