
СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 32/2021  
           30.07.2021. године  

     Сремски Карловци 

Цена појединачног 

броја:40,00 дин. 

Цена годишње претлате: 

2.000,00 дин. 

 
На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др.,03/2015, 99/16, 

113/17, 95/18 , 31/19, 72/19 и 149/20), и члана 44. став 1. тачка 59. Статута општине 

Сремски Карловци (''Службени лист Општине Сремски Карловци'', бр.7/19), Скупштина 

општине Сремски Карловци, на 11. седници одржаној дана 29.јула 2021. године, доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 о прихватању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Сремски 

Карловци за 2020.годину за период од 1.01. 2021. до 30.06. 2021.године 

 

 

I 

 Прихвата се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Сремски Карловци 

за 2021.годину за период од 1.01. 2021. до 30.06. 2021.године сачињен од стране 

Општинске управе, Одељења за финансије и буџет, под бројем 400-56/2021-II дана 13.07. 

2021. године. 

 

 

II 

 

Овај закључак објавити у ''Службеном листу Општине Сремски Карловци''. 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Број: 400-57/2021-I/1                                                                 Бобан Петковић, с.р. 

Дана: 29. јула 2021. године 
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На основу члана 38. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама ("Службени 

гласник Републике Србије", бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др.закон, 92/16, 104/16-

др.закон, 113/17-др.закон, 41/18, 95/18-др.закон, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 146. 

став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 

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

Одлука УС РС, 98/13-Одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон, 9/20 

и 52/21), члана 10. Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“,бр. 30/10, 

93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) и члана 44. став 1. тачка 8. Статута општине 

Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 7/19), а по 

прибављеној сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

бр. 342-01-617/2021-06/3 од 28.06.2021.године и прибављеној сагласности ЈВП „Воде 

Војводине“, бр. II-708/4-21 од 07.07.2021.године, Скупштина  Општине Сремски 

Карловци на 11.седници одржаној 29. јула  2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 

О ПОСТАВЉАЊУ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДНОГ 

ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком одређују се делови обале и водног простора реке Дунав на 

територији општине Сремски Карловци на којимa се могу постављати плутајући 

објекти, услови и начин постављања и уклањања плутајућих објеката, обавезе власника 

плутајућих објаката, као и вршење надзора над применом Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

Плутајући објекти који се у складу са овом Одлуком могу поставити на одређеном 

делу обале и водног простора на територији општине Сремски Карловци су: 

• Угоститељски објекти на води 

• Сплав - кућице 

• Понтон – плутајући објекат за укрцавање и искрцавање путника 

(регистрован за прихват путника у линијској и ванлинијској пловидби) 

• Понтон за потребе привезишта за чамце 
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II. ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА ОБАЛЕ И ВОДНОГ ПРОСТОРА  

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 3. 

 

Делови обале и водног простора на територији општине Сремски Карловци на 

којима се у складу са овом Одлуком могу постављати плутајући објекти одређују се 

Планом места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на 

територији општине Сремски Карловци (у даљем тексту: План) у складу са законом 

којим се уређује пловидба и луке и важећом планском и урбанистичком документацијом. 

План места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора 

Дунава на територији општине Сремски Карловци доноси Скупштина општине Сремски 

Карловци за период од 10 година. 

План се објављује у Службеном листу  Општине Сремски Карловци. 

План из става 1. овог члана ће бити разрађен у поступку разматрања доношења 

решења о поступку постављања. 

На ову Одлуку и План претходно се прибавља сагласност Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Јавног водопривредног предузећа „Воде 

Војводине“ (у даљем тексту: ЈВП). 

 

Члан 4. 

 

План дефинише зоне и места унутар зоне на којима се може поставити плутајући 

објекат, изглед, врсту, намену и величину, као и правила постављања плутајућег објекта. 

Планом се одређују и делови обале и водног простора на територији општине 

Сремски Карловци на којима се може поставити, на основу захтева, плутајући објекат за 

потребе републичких, општинских органа, установа и предузећа чији су они оснивачи, 

као и зоне у којима постоје посебна просторна и функционална ограничења за 

постављање плутајућих објеката. 

Зона је део обале и водног простора на коме се постављају плутајући објекти исте 

врсте и намене (зона угоститељских објеката, зона привезишта за чамце, зона сплав - 

кућица), део обале и водног простора на коме је забрањено постављање плутајућих 

објеката (зона забране).   

Измене и допуне Плана врше се по потреби по поступку предвиђеном за доношење 

Плана, и важе до истека рока важења плана који се мења. 

 

III. ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКТАТА 

 

Члан 5. 

 

Давање у закуп водног земљишта за постављање плутајућих објеката опредељених 

Планом из члана 3. ове Одлуке, врши се у поступку са јавним оглашавањем у складу са 

законом којим се уређују воде, осим за плутајуће објекте за укрцавање и искрцавање 

путника за које се уговор о закупу водног земљишта у јавној својини закључује са јавним 
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водопривредним предузећем непосредном погодбом у складу са законом којим се 

уређује пловидба и луке.   

Надлежни орган локалне самоуправе по службеној дужности доставља јавном 

водопривредном предузећу информацију о локацији која садржи податке о 

могућностима и ограничењима постављања плутајућих објекта у оквиру зона утврђених 

Планом, а за потребе покретања поступка давања у закуп водног земљишта у јавној 

својини са јавним оглашавањем. 

 Информација о локацији посебно садржи: податке о врсти и броју плутајућих 

објеката у оквиру опредељених зона, стационажу водотока, површину плутајућих 

објеката, као и друге битне елементе од значаја за постављање ових објеката. 

Након закључења уговора о закупу водног земљишта са јавним водопривредним 

предузећем, закупац је дужан да пре постављања објекта од надлежног органа јединице 

локалне самоуправе прибави следећа акта: 

- водне услове, 

- водну сагласност, 

- решење којим се одобрава постављање плутајућег објекта. 

 

Члан 6. 

 

Решење којим се одобрава постављање плутајућих објеката издаје надлежна 

организациона јединица Општинске управе општине Сремски Карловци ( у даљем 

тексту: надлежно Одељење). 

За издавање решења из става 1. овог члана плаћа се локална административна такса 

у износу који ће бити одређен одлуком Скупштинe општине Сремски Карловци. 

Решење којим се одобрава постављање плутајућег објекта за укрцавање и 

искрцавање путника даје се под условом да је за ту локацију утврђено лучко подручје и 

на основу одобрења за обављање лучке делатности. 

Закуп водног земљишта за постављање плутајућег објекта за укрцавање и 

искрцавање путника врши се у складу са законом којим се уређујe пловидба и луке. 

За издавање решења из става 3. овог члана не наплаћује се локална 

административна такса из става 2. овог члана. 

 

Члан 7.  

 

Решење којим се одобрава постављање плутајућег објекта издаје се на период од 5 

година односно до истека важности Плана из члана 3. ове Одлуке. 

Важност одобрења за коришћење постављеног плутајућег објекта се може 

продужити само уколико су испуњени услови за коришћење водног простора и водног 

земљишта за предметни плутајући објекат на период на који је закључен или продужен 

уговор о закупу водног земљишта у јавној својини са јавним водопривредним 

предузећем на предметној локацији. 

У случају продужења одобрења, подносилац захтева прилаже: важећу плутајућу 

дозволу, водну дозволу и уговор о закупу водног земљишта закључен са јавним 
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водопривредним предузећем и доказ о уплати административне таксе из члана 6. став 2. 

ове одлуке. 

Захтев за продужење одобрења се подноси 30 дана пре истека времена утврђеног 

решењем о одобрењу. 

Лицу које није измирило обавезе према Општини Сремски Карловци, везано за 

постављање плутајућег објекта, не може се одобрити продужење за постављање 

плутајућег објекта. 

Решење о утврђивању престанка важења или укидања одобрења за постављање 

плутајућег објекта доноси надлежно Одељење. 

Лице које је добило одобрење за постављања плутајућег објекта дужно је да 

постави плутајући објекат у року од 15 дана од дана добијања решења којим се одобрава 

постављање плутајућег објекта. 

Лице из става 7. става овог члана дужно је да пријави дан постављања плутајућег 

објекта надлежном органу у року од 15 дана од дана постављања ради прикључивања на 

инфраструктуру (водоводна, електроенергетска мрежа и др.). 

Надлежно јавно предузеће не може прикључити плутајући објекат на одговарајућу 

мрежу без одобрења за изградњу прикључка од надлежног органа јединице локалне 

самоуправе у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Против решења којим се одбија захтев за издавање одобрења за постављање 

плутајућег објекта подносилац захтева може изјавити жалбу Општинском већу општине 

Сремски Карловци у року од 15 дана од дана достављања решења. 

Решење којим је одобрено постављање плутајућег објекта престаје да важи пре 

истека периода за које је издато ако корисник користи део обале и водног простора мимо 

намене за коју је издато. 

Решење из члана 6. става 1. ове Одлуке престаје да важи и у случају када: 

1) власник плутајућег објекта у року од 30 дана од дана издавања решења којим се 

одобрава постављање плутајућег објекта не добије водну дозволу за тај плутајући 

објекат;  

2) власник плутајућег објекта у року од 30 дана од дана истека важности плутајуће 

дозволе исту не продужи; 

3) плутајући објекат буде брисан из уписника плутајућих објеката надлежне лучке 

капетаније. 

Против решења о престанку важења решења о одобрењу корисник/власник 

плутајућег објекта има право жалбе Општинском већу општине Сремски Карловци у 

року од 15 дана од дана достављања решења. 

Пре истека рока на који је донето решење којим је одобрено постављање 

плутајућег објекта исто се може продужити на још 5 година под условом да корисник 

има закључен уговор о закупу земљишта са јавним водопривредним предузећем за тај 

период. 

 

IV. ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 8. 

 

Када кориснику/власнику плутајућег објекта на делу обале и водног простора 

истекне рок за који је донето решење којим се одобрава постављање плутајућег објекта 
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и исто престане да важи пре истека периода за које је донето дужан је да у року од 30 

дана од дана истека решења: 

1) уклони плутајући објекат са места за које је било одобрено његово постављање; 

2) делове обале и водног простора доведе у првобитно стање; 

3) престане да користи водоводне и друге инсталације, приступни пут и да обезбеди 

њихово несметано коришћење. 

Уколико власник плутајућег објекта не уклони објекат у року из става 1. овог члана 

надлежна комунална инспекција ће уклонити плутајући објекат преко другог лица о 

трошку власника плутајућег објекта. 

 

Члан 9. 

 

Уколико се привремено изводе неодложни радови на делу обале и водног простора 

на коме се налази плутајући објекат за које је издато одобрење за постављање надлежно 

Одељење донеће решење којим се власнику указује на потребу измештања тог објекта и 

оставља рок за привремено измештање у трајању од 15 дана од дана пријема решења. 

Надлежно Одељење доноси решење из става 1. овог члана на образложени писани 

захтев инвеститора неодложних радова уз које се доставља пратећа документација из 

које се јасно види катастарска парцела, објекат који омета извођење неодложних радова 

и одобрења надлежних органа на основу којих се изводе неодложни радови. 

Решење из става 1. овог члана мора да садржи разлоге за привремено измештање 

плутајућег објекта, као и место и време на које се привремено измешта плутајући 

објекат. 

Трошкове привременог измештања, чувања и враћања плутајућег објекта сноси 

инвеститор неодложних радова, односно власник плутајућег објекта у случају обављања 

радова од општег интереса. 

Уколико власник плутајућег објекта коме је уредно уручено решење из става 1. 

овог члана не измести објекат у прописаном року, надлежна комунална инспекција ће 

издати решење којим налаже да се такав плутајући објекат привремено измести преко 

другог лица о трошку његовог власника. 

 

Члан 10. 

 

Власник плутајућег објекта дужан је да најкасније у року од три месеца од дана 

постављања плутајућег објекта надлежном Одељењу достави доказ да је: 

1) прикључио плутајући објекат на електродистрибутивну мрежу, у складу са актом 

надлежног привредног друштва и регулисао имовинско - правне односе за трасу 

прикључка на делу обале (закључен уговор о установљавању права стварне 

службености); 

2) прикључио плутајући објекат на водоводну мрежу, у складу са актом надлежног 

јавног предузећа и регулисао имовинско - правне односе за трасу прикључка на 

делу обале (закључен уговор о установљавању права стварне службености); 

3) обезбедио контејнер за чврсте отпатке и закључио уговор са надлежним 

комуналним предузећем за одношење тих отпадака; 

4) закључио уговор о осигурању од пожара и осигурању од одговорности према 
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трећим лицима и стварима; 

5) закључио уговор о одржавању дела обале и водног простора, односно места за 

постављање плутајућег објекта за које је издато одобрење. 

6) обезбедио танк за отпадне воде и закључио уговор са надлежним предузећем за 

његово пражњење. 

Надлежно привредно друштво, односно јавно предузеће не може прикључити 

плутајући објекат на одговарајућу инфраструктурну мрежу, ако његовом власнику није 

издато решење којим се одобрава постављање плутајућег објекта и ако за изградњу 

прикључака није издато одобрење од надлежног органа јединице локалне самоуправе у 

складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

 

Члан 11. 

 

Власник плутајућег објекта дужан је да плутајући објекат редовно одржава у 

уредном и исправном стању, да уклања отпад око плутајућег објекта и нанос реке на 

плутајући објекат и да се стара о безбедности прилаза на плутајућем објекту. 

Власник плутајућег објекта дужан је да прибави прописане исправе и књиге за 

плутајући објекат и да продужава важност плутајуће дозволе на начин и у роковима 

прописаним законом којим се уређује пловидба и подзаконским актима донетим ради 

спровођења тог закона и да исту сваке године достави надлежном Одељењу које је 

издало решење којим се одобрава постављање плутајућег објекта у року од 15 дана од 

дана њеног издавања, односно продужења. 

Власник плутајућег објекта који још није изграђен, а поседује техничку 

документацију за исти, дужан је да надлежном Одељењу уз захтев за издавање решења 

достави водне услове, водну сагласност и техничку документацију на коју је издата 

водна сагласност. 

 

V. ЗАБРАНЕ 

 

Члан 12. 

 

Забрањено је да се коришћењем обале и водног простора угрожава безбедност 

пловидбе, сужавање пловног пута и ометање пловидбе осталих учесника, угрожавање 

обале и режима вода, људских живота и њиховог здравља, материјалних добара и 

животне средине. 

Забрањено је да плутајући објекти заклањају пловидбене знаке на обали који 

морају бити видљиви у свим условима. 

Забрањена је уз обалу и појас изградња било каквих објеката, садња вишегодишњег 

засада, постављање ограда и сл. 
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VI. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ ОДЛУКЕ 

Члан 14. 

 

У вршењу инспекцијског надзора, поред законских овлашћења инспектор је дужан 

да: 

1) контролише да ли власник објекта има решење из члана 6. ове Одлуке и уговор о 

закупу водног земљишта у јавној својини; 

2) контролише да ли се обала користи у складу са условима под којим је издато 

решење о одобрењу; 

3) записнички констатује стање дела обале и водног простора приликом 

отпочињања и престанка њиховог коришћења; 

4) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор може да на лицу места наплати 

мандатну казну власнику плутајућег објекта у складу са важећим прописима. 

 

VII. УКЛАЊАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 15. 

Власник плутајућег објекта дужан је да уклони објекат у року предвиђеном у 

решењу донетом од стране комуналног инспектора ако је објекат постављен: 

1. без одобрења надлежног органа; 

2. са одобрењем за постављење ако је истекао рок за постављање назначен у 

одобрењу, односно ако је одобрење за постављање објекта престало да важи или 

је истекао рок на који је земљиште дато у закуп; 

3. са одобрењем, а земљиште се приводи плану одређеном намени или је потребно 

на месту објекта да се врше радови на комуналној инфраструктури;  

4. са одобрењем, а дуже од 60 дана не обавља делатност, а за делатност сезонског 

карактера дуже од 30 дана; 

5. са одобрењем али се власник плутајућег објекта не придржава услова утврђеним 

решењем којим је одобрено постављење; 

6. са одобрењем, а планским документом је предвиђена његова замена, односно 

постављање другог објекта;  

7. ако је истекао рок важења плутајуће дозволе, а власник плутајућег објекта није 

исту продужио у року од 30 дана или је плутајући објекат брисан из уписника 

плутајућих објеката; 

8. ако дође до укидања локалитета.  

 

Против решења инспектора о уклањању објекта може се поднети жалба 

Општиском већу у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 

Члан 16. 

 

У случају да власник плутајућег објекта не поступи по решењу инспектора у 

остављеном року уклањање објекта извршиће се принудним путем на терет власника 

објекта. 
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Уколико је објекат који је постављен без одобрења прикључен на комуналну 

инфраструктуру, власник те инфраструктуре је дужан да онемогући њено коришћење. 

 

Члан 17. 

 

Принудно уклањање објекта из члана 16. Ове Одлуке обавља комунална 

инспекција уз ангажовање предузећа које је оспособљено за обављање тог посла. 

Смештај и чување принудно уклоњених објеката обезбеђује Општинска управа и 

иста не одговара за оштећења настала у оваквом случају при принудном уклањању, 

смештају и чувању уклоњених објеката. 

Општинска управа не сноси одговорност за робу која се налази у објекту који се 

уклања. 

Приликом преузимања објеката уклоњених са јавне површине власник је дужан да 

плати трошкове принудног уклањања и чувања. 

 

Члан 18. 

 

Власник плутајућег објекта се позива у року од 15 дана од дана принудног 

уклањања објекта да преузме објекат уз обавештење да ће се, уколико не преузме 

објекат, у року од 15 дана од дана достављања позива исти продати на јавној лицитацији. 

Ако власник не преузме принудно уклоњен објекат у року од 60 дана Општинска 

управа ће га продати на јавној лицитацији, а средства остварена од такве продаје 

користиће  се за подмиривање трошкова уклањања и чувања, а уколико иста нису 

довољна разлика ће се наплаћивати од власника. 

За спровођење поступка јавне лицитације и продају објеката, председник Општине 

ће именовати посебну комисију. 

Када принудно уклоњени објекат није могао бити продат на одржаној јавној 

лицитацији или је очигледно да ће трошкови лицитације бити несразмерни са износом 

добијеним продајом или постоји опасност од пропадања објекта, принудно уклоњени 

објекат ће се продати у слободној продаји. 

Ако се купац не може пронаћи у року од 6 месеци, а власник није преузео објекат 

принудно уклоњени објекат може да се употреби као опште добро, може да се преда у 

власништво предузећу или предузетнику коме је објекат поверен на чување или се може 

уништити. 

Средства остварена продајом уклоњеног плутајућег објекта приходи су буџета 

општине Сремски Карловци. 

 

 

 

 

 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  32/2021 

 

10 

 

VIII. ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

Новчаном казном у износуод 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако: 

1) без одобрења постави или користи објекат или део обале водног простора; 

2) поступи супротно својим дужностима и забранама утврђеним овом Одлуком; 

3) не уклони постављени објекат по истеку рока важења одобрења или га не 

уклони по налогу комуналне инспекције у складу са одредбама ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај 

из става 1. овог члана. 

Новачаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се одговорно лице у 

правном лицу за прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се физичко лице за 

прекршај из става 1. овог члана. 

 

IX. НАДЛЕЖНОСТ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА 

 

Члан 20. 

 

Плутајући објекти за чије је постављење надлежна Агенција за управљање лукама 

постављају се у складу са законом којим се уређују пловидба и луке и подзаконским 

актима донетим ради спровођења тог закона. 

 

X. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

Власник плутајућег објекта из ове Одлуке који не поседује одговарајуће одобрење 

у смислу члана 6. ове Одлуке дужан је исто прибавити у року од 90 дана од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. 
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XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о коришћењу обале и 

воденог простора на Дунаву („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 4/1994). 

Члан 23. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Сремски Карловци”. 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 35-61/2021-I/1            

Дана:29. јула 2021. године       Бобан Петковић, с.р.  

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

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

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) 

и члана 44. став 1. тачка 7. Статута општине Сремски Карловци („Службени лист 

општине Сремски Карловци“, бр. 7/19) Скупштина општине Сремски Карловци на 11. 

седници од 29. јула 2021. године  доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА  

(ЛОКАЦИЈА НА ЧЕРАТУ) 

 

Члан 1. 

 

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

регулације Сремских Карловаца (локација на Черату) („Службени лист општине 

Сремски Карловци“, број 7/21) мења се и допуњује у делу План генералне регулације 

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

даљем тексту: План), који се односи на део грађевинског подручја Сремских Карловаца. 

 

Одлука зи изменама и допунама Плана генералне регулације Сремских Карловаца 

(локација на Черату) (у даљем тексту: Измене и допуне Плана) обухвата део 

грађевинског подручја насеља Сремски Карловци – локација на Черату. 

 

Почетна тачка обухвата Измена и допуна Плана се налази на тромеђи катастарских 

парцела 2828, 2829/2 и 2831/2. 

Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међе катастарских парцела 2829/2 и 

2892/1 до тромеђе катастарских парцела 2830, 2892/1 и 2831/1, мења правац ка југу и 

прати западну међу катастарске парцеле 2830 до тромеђе катастарских парцела 2830, 

2843 и 2844. 

Од тромеђе граница наставља у правцу истока, пресеца катастарску парцелу 2830, прати 

северну међу катастарске парцеле 2847 до тромеђе катастарских парцела 2847, 1920 и 

1922, мења правац ка југу и прати источну међу катастарских парцела 2847, 2850, 2851/2, 

2854/16, 2854/17, 2854/18, 2854/19 и 2854/20, скреће ка истоку и пратећи северну међу 

катастарских парцела 1936/2, 1936/3 и 1938 долази до  тромеђе катастарских парцела 

1934/2, 1938 и 2103/1 (улица Карловачких ђака). 

Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу улице до тромеђе улице и 

катастарских парцела 1940 и 1941/1, мења правац ка западу, прати јужну међу 

катастарске парцеле 1941, пресеца је и наставља у правцу запада пратећи јужну међу 

катастарских парцела 1942, 1945/1, 2854/13, 2854/4, 7923, 2854/29, 2854/25 и 2854/24 и 

долази до тромеђе катастарских парцела 2854/24, 2855 и 3190. 

Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу катастарских парцела 2855, 

2856, 2860, 2839, 2838, 2837/2, 2837/1, 2836, 2825 и 2828 и долази до почетне тачке описа 

обухвата Измена и допуна Плана.   

Предметна локација налази се у катастарској општини Сремски Карловци. 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана 

износи око 10,85 ha.    
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Члан 2. 

“ 

У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „9. ЗАШТИТА КУЛТУРНО-

ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ“, у подтачки „9.2. 

Заштита природних добара“, после поднаслова „Мере заштите за еколошке 

коридоре“ додају се нових пет пасуса, који гласе: 

 

„Предвидети да се задржи постојеће учешће високог дрвећа у структури планираних 

зелених површина, уз очување квалитетних индивидуа дендрофлоре. Такође, планирати 

сукцесивну замену дрвећа у циљу очувања континуитета функционалности зеленог 

простора. 

 

Сам избор биљних таксона треба да буде у складу са педолошким, климатским, 

хидролошким и другим условима локалитета и одређеном планском наменом као би се 

остварио максималан ефекат озелењавања. 

 

Комбиновати дрвеће и жбуње различитих висина (високо, средње високо и ниско) у 

циљу санирања негативних утицаја на животну средину ради очувања и унапређења 

еколошких функција локалитета. 

 

Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта 

приликом извођења радова. Приликом ископа сачувати површински слој земљишта 

обогаћен слојем квалитетног хумуса, који треба користити као подлогу за садњу 

вегетације након изградње. 

 

На нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: јасенолисни јавор 

(Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни 

колривић (Celtis oecidentalis), пенсилвамски длакави Јасен (Fraxinus pennsylvanica), 

трновац {Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifohum). 

петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotma), Јапанска 

фалола (Reynouria syn Faloppa japonica), багрем (Robinia pseudoacaoa), сибирски брест 

(Ulmus pumila).“ 

 

У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки „10. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА“, у 

подтачки „10.1. Подручја за која је основ за реализацију план генералне 

регулације“, додаје се трећи пасус, који гласи: 

„Подручје дела Просторне целине 8, (Черат), намењен је за изградњу комплекса хотела.“ 

У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки  „11. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА“, у подтачки „11.1. Правила уређења и грађења по целинама и зонама 

за које је основ за реализацију  план генералне регулације“, у поднаслову 

„Становање“, врше се следеће измене и допуне: 

 

− у првом пасусу, трећа алинеја мења се и гласи: 

„- 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 и уколико није 

посебним правилима другачије прописано планом;“ 

− после подподнаслова „Новије и планирано породично становање“, додаје се 

поднаслов „Породично становање“, са припадајућим текстом, који гласи: 
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„Породично становање 

Породично становање односи се на површине породичног становања уз планирани 

хотелски комплекс на Черату (Просторна целина 8) и планирано је за неизграђене зоне 

за које се тек планира изградња. На овом подручју се планира изградња нових објеката 

на слободним теренима и намена објеката је искључиво становање.  

а) Врста и намена објеката 

Врста објекта: објекти могу бити слободностојећи и двојни. 

Намена објекта: дозвољена је изградња само једног главног и по једног помоћног 

објеката. 

Намена главног објекта: стамбени објекат. 

 

Помоћни објекат: Уз главни објекат дозвољена је изградња помоћног објекта (гараже или   

помоћног објекта за некомерцијалне делатности) и базена, укупне површине до 50 m2. 

Дозвољена је изградња, односно постављање ограда, а до изградње јавне комуналне 

инфраструктурне мреже, дозвољена је и изградња помоћних објеката из области комуналне 

инфраструктуре (чија површина не улази у заузетост парцеле).  

 

б) Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

Услови за образовање грађевинске парцеле за потребе изградње стамбеног објекта - 

резиденцијалне виле су: 

− Грађевинска парцела мора имати обезбеђен директан приступ путу који је јавна 

површина. 

− При парцелацији или препарцелацији катастарских парцела, а за потребе образовања 

нове грађевинске парцеле, минимална величина грађевинске парцеле је 400 m2. При 

парцелацији или препарцелацији обезбедити минималну ширину фронта грађевинске 

парцеле од 12 m. 

− Постојећа катастарска парцела се сматра грађевинском само ако задовољава услове 

за изградњу објеката утврђених Планом, али не може да буде мање површине од 300 

m2, нити уличног фронта мањег од 10 m. 

 

в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле 

Сви објекти се граде као слободностојећи објекти или двојни. Објекти се граде на 

грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинским линијама. 

Грађевинске линије се дефинишу у односу на регулациону линију и у односу на остале 

границе грађевинске парцеле на којој се гради.  

Грађевинска линија за главни објекат је на мин. 3 m у односу на регулациону линију 

јавне саобраћајне површине.  

У односу на границе парцеле са суседима, грађевинска линија за све слободностојеће 

објекте (осим ограде) је на минимално 2,5 m на делу бочног дворишта претежно јужне 

оријентације, односно, минимално 1,5 m на делу бочног дворишта претежно северне 

оријентације. Минимална удаљеност новог објекта од изграђеног објекта на суседној 

парцели (код слободностојећих и двојних кућа) је минимум 4 m. 

г) Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле 

Индекс заузетости парцеле је 50% за парцеле површине до 400 m2, а за парцеле површине 

преко 400 m2 индекс заузетости је 30% или до 200 m2 ако је повољније. 

Минималан проценат зелених површина грађевинске парцеле је 30%. 
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д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката 

 

− Највећа дозвољена спратност главног објекта је приземље, спрат и поткровље (П+1+Пк). 

Дозвољена је изградња подрумске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. Осим тога, дозвољена је изградња објекта са подрумом, који је 

укопан 100% са силаском у подрум искључиво из унутрашњости објекта. Уколико се 

гради сутерен, укупна спратности може да износи максимално сутерен, приземље и 

спрат (Су+П+1). тавански простор градити без подзитка.  

− Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног 

пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног тротоара) и то:  

- кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете 

јавног или приступног пута, односно нижа од нулте коте објекта (кота заштитног 

тротоара); 

- кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног или приступног 

пута односно од нулте коте објекта (кота заштитног тротоара); 

− Максимална висина главног објекта је 12 m (мерено од нулте коте објекта);  

− Минимална светла висина етаже главног објекта је 2,4 m.  

− Светла висина надзитка поткровне етаже је макс. 1,2 m (висина од коте готовог пода 

поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). 

− Дозвољени кровни нагиб је од 33-45°. 

− Могуће је градити равне кровове, као завршну етажу (непроходан раван кров).  

 

ђ)  Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

На грађевинској парцели у оквиру породичног становања дозвољена је градња само 

једног главног објекта (стамбени објекат). Уз главни објекат дозвољена је изградња 

помоћног објекта (једне гараже или једног помоћног објекта за некомерцијалне 

делатности) и једног базена, укупне површине до 50 m2 (нерачунајући објекте комуналне 

инфраструктуре).  

е)  Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

возила 

За грађевинску парцелу  обезбедити колско-пешачки прилаз минималне ширине 2,5 m 

са минималним унутрашњим радијусом кривине од 5,0 m. За паркирање возила за 

сопствене потребе обезбедити паркинг простор у оквиру властите грађевинске парцеле. 

ж)  Инфраструктурна опремљеност 

За грађевинске парцеле намењенe изградњи стамбених објеката у оквиру породичног 

становања неопходно је обезбедити минимално прикључак на: саобраћајну, водоводну,  

канализациону и електроенергетску инфраструктуру. 

Снабдевање водом обезбедити прикључењем на најближи насељски систем или 

регионални систем водоснабдевања.  

Одвођење отпадних фекалних вода решити путем прикључења на најближу канализациону 

мрежу.  

Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских вода решити у оквиру 

парцеле на којој се гради. Условно чисте површинске воде са парцеле одводити 

слободним падом риголама према саобраћајним и зеленим површинама на парцели. 

Површинске воде са грађевинске парцеле није дозвољено усмеравати према суседним 

грађевинским парцелама. 
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За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем (ДСЕЕ) изградити 

прикључак који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ), а 

према условима надлежног оператора дистрибутивног система). 

з) Ограђивање парцеле 

Грађевинска парцела се може ограђивати живом – зеленом оградом, транспарентном или 

комбинованом (транспарентном и нетранспарентном) оградом, максималне висине до 

1,5 m. Максимална висина нетранспарентног дела је 90 cm. Ограда, стубови ограде и 

капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.  

Врата и капије на регулационој линији не могу се отварати ван регулационе линије.“ 

У поглављу „II ПЛАНСКИ ДЕО“, у тачки  „11. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 

ГРАЂЕЊА“, у подтачки „11.1. Правила уређења и грађења по целинама и зонама 

за које је основ за реализацију  план генералне регулације“, у поднаслову „Туризам 

и угоститељство“, додаје се подподнаслов „Правила грађења за површине намењене 

изградњи хотелског комплекса у оквиру Просторне целине 8 - Черат“, са 

припадајућим текстом, који гласи: 

„Правила грађења за површине намењене изградњи хотелског комплекса у оквиру 

Просторне целине 8 - Черат 

 

а) Врста и намена објеката 

Врста објекта: објекти могу бити искључиво слободностојећи. 

Намена објеката: Дозвољена је изградња главних и других (пратећих и помоћних) 

објекта на парцели.  

1. Главни објекат је:  

− угоститељски објекти за смештај (хотел, апарт хотел, туристички апартмани, 

туристичке виле, глампинг). 

2. Помоћни објекат је:  

− у функцији главног објекта и гради се ако на парцели постоји главни објекат или 

је започета изградња главног објекта, 

− угоститељски објекат за исхрану и пиће (ресторани, кафеи, барови),  

− објекат намењен за спорт и рекреацију (отворени базени, спа центар, водени парк),  

− гаража за властити возни парк у вези угоститељске делатности, гаража за 

кориснике услуге, приручни магацин, портирница/рецепција, надстрешнице, 

бунари, канализациона мрежа отпадних фекалних и атмосферских вода (одвођење 

отпадних вода мора бити са одређеним третманом пре упуштања у насељску 

канализацију), трафостанице, ограде, потпорни зидови и сл. 

 

б) Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле 

 

Услови за образовање грађевинске парцеле намењених за изградњу хотелског 

комплекса главних и помоћних објеката су: 

− Грађевинска парцела мора имати обезбеђен директан приступ путу који је јавна 

површина. 

− При парцелацији или препарцелацији катастарских парцела, а за потребе образовања 

нове грађевинске парцеле, минимална величина грађевинске парцеле је 3 ha, а 

максимална величина грађевинске парцеле се не условљава.  

 

 

 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  32/2021 

 

17 

 

в) Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске 

парцеле 

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом приступне саобраћајнице 

односно. Грађевинска линија у односу на остале границе парцеле са суседима је на 1 m, 

односно 5 m ако је неопходно обезбедити услове противпожарне заштите, односно 

минимално пола висине вишег објекта. Објекти се граде на грађевинској линији или 

унутар површине ограничене грађевинском линијом.  

г) Највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле 

- Индекс заузетости парцеле објектима високоградње је максимално 40%, а поред тога 

парцела може бити заузета манипулативним, саобраћајним и воденим површинама 

највише 30%. Укупна заузетост парцеле објектима високоградње и манипулативним 

површинама може да износи укупно 70%.  

- У склопу парцеле обезбедити минимално 30% зелених површина (у зелене површине се 

рачунају и отворени травнати спортски терени). 

 

д) Највећа дозвољена спратност или висина објеката 

За објекте испоштовати максималну дозвољену спратност или максималну висину 

објеката, које за одређену намену објеката износе: 

- за главни објекат намене хотел, апарт хотел,: максимална спратност је П+3 (приземље + 

три спрата), 

- за главни објекат намене туристички апартмани, туристичке виле, глампинг: 

максимална спратност је П+1+Пк (приземље + један спрат + поткровље), 

- за главни објекат намене ресторани, кафеи, барови, објекат намењен за спорт и 

рекреацију: максимална спратност је П+1+Пк (приземље + један спрат + поткровље), 

- за остале главне објекте: максимална спратност је П+1 (приземље + један спрат), 

- за помоћни објекат намене гаража: максимална спратност је П+1 (приземље + један 

спрат), 

- за остале помоћне објекте максимална спратност је П (приземље). 

 

Дозвољава се изградња подрумских и сутеренских етажа уз услов да не постоје сметње 

геотехничке и хидротехничке природе. 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног, односно 

приступног пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног тротоара објекта) 

и то:  

- кота приземља главних објеката не може бити нижа од коте нивелете пута; 

- кота приземља главног објекта је максимално 0,2 m виша од коте нивелете пута; ако је 

кота приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта; 

- кота приземља гараже може бити виша од коте уличног тротоара, односно приступног 

пута, макс. 0,1 m; 

- светла висина надзитка поткровне етаже износи макс. 1,2 m (висина од коте готовог 

пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). 

 

ђ)  Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели 

Поред главних објеката, на грађевинској парцели је дозвољена изградња и помоћних 

објеката.  

Висина помоћног објекта на парцели не може бити већа од висине вишег главног 

објекта. 

Међусобна удаљеност објеката на парцели је: 
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- међусобни размак између главних објеката и главних и помоћних објеката не може 

бити мањи од висине вишег објекта (ово не важи за отворене базене, потпорне зидове, 

надстешнице и инфраструктурне објекте); 

- помоћни објекти могу да се граде на међусобном размаку од 4 m ако су задовољени 

санитарни, противпожарни и други технички услови (ово не важи за отворене базене, 

потпорне зидове, надстешнице и инфраструктурне објекте). 

 

Ограда на регулационој линији може бити транспарентна и/или зидана. Капије на 

регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. Ограда, стубови ограде 

и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Дозвољено је преграђивање 

функционалних целина. 

Водомерни шахт се гради на мин. 0,5 m од регулационе линије и од границе суседне 

парцеле. 

Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажно-

бетонску, зидану или узидану, у складу са важећим законским прописима и техничким 

условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије. 

Трансформаторска станица ће бити укупне називне снаге до 2х1000 kVA. 

Ако је објекат трансформаторске станице монтажно-бетонски, градити као 

слободностојећи објекат. За изградњу оваквог објекта потребно је обезбедити слободан 

простор,  правоугаоног облика мин. димензија 7 х 8 m са колским приступом са једне 

дуже и једне краће стране, без формирања и издвајања парцеле. Минимална удаљеност 

трансформаторске станице, као слободностојећег објекта од осталих објеката треба да 

буде 3,0 m. 

е)  Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање 

возила 

Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну површину, односно обезбеђен 

приступ јавној саобраћајној површини.  

За грађевинску парцелу мора се обезбедити: колско-пешачки прилаз мин. ширине 3,5 m, са 

унутрашњим радијусом кривине минимално 5 m, односно минимално 7 m где се обезбеђује 

проточност саобраћаја за потребе противпожарне заштите и пешачка стаза мин. ширине 1,5 

m. Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа димензионисати у зависности 

од врсте возила која се очекују. 

У оквиру комплекса обезбедити и потребан саобраћајно-манипулативни простор. За 

паркирање возила за сопствене потребе (за запослене, госте и посетиоце), у складу са 

потребама обезбедити у оквиру комплекса одговарајући паркинг простор за путничка и 

евентуално друга очекивана возила у складу са важећим прописима везаним за 

категоризацију објеката који се граде. На површинама намењеним јавном коришћењу 

обезбедити обавезне елементе приступачности за све потенцијалане кориснике. 

У оквиру грађевинске парцеле саобраћајне површине градити под следећим условима: 

- паркинг простор: за путничко возило мин. 5 m х 2,5 m, за теретно возило мин. 6 m х 3 m; 

- манипулативне платое пројектовати са једностраним нагибом и носивошћу за средње 

тешки саобраћај; 

- паркинг за бицикле изводити са обезбеђивањем засебне површине минимално 0,6 - 0,7 

m2 по бициклу; 

- пешачке стазе радити од бетона, бетонских или камених плоча или бехатона мин. 

ширине 1 m. 
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ж)  Заштита суседних објеката 

Одвођење атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру 

грађевинске парцеле на којој се гради објекат.  

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој 

грађевинској парцели. Површинске воде са саобраћајних површина унутар грађевинске 

парцеле одводити слободним падом према зеленим површинама или риголама, односно 

према јавној саобраћајној површини, са најмањим падом од 1,5%.“ 

з)  Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру 

Електроенергетска инфраструктура: Напајање електричном енергијом обезбедиће се 

изградњом трансформаторске станице  20/0,4 kV, наивне снаге до 2х1000 kVA у оквиру 

комплекса. Прикључење објеката трансформаторске станице на електроенергетску 

инфраструктуру извести 20 kV подземним прикључним водом са јавне мреже, по 

условима из надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.  

Пошто снага комплекса садржаја, туризам и угоститељство, превазилази снагу 

капацитета већег од 800 kW потребно je реконструисати ТС 35/20/10 kV/kV „Сремски 

Карловци“ и изградити подземни 20 kV вод од ТС 35/20/10 kV/kV „Сремски Карловци“ 

до комплекса садржаја туризам и угоститељство. 

 

Електроенергетску мрежу унутар комплекса каблирати. Расветна тела поставити на 

стубове за расвету. Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја.  

Заштиту од атмосферског пражњења извести према класи нивоа заштите објеката у 

складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 

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

Термоенергетска инфтраструктура: Снабдевање природним гасом обезбедиће се 

изградњом дистрибутивног гасовода од постојеће дистрибутивне гасоводне мреже до 

планираних потрошача. Планирани дистрибутивни гасовод постављати у уличним 

коридорима, а изградњу и прикључење на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу 

извести у складу са условима и сагласности од надлежног дистрибутера за гас Нови Сад-

Гас д.о.о. 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), 

Електронска комуникациона инфраструктура: За потребе планираних садржаја до 

комплекса ће се изградити оптички кабл. 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. 

Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на изградњи планираних 

објеката на местима непосредног приближавања са постојећим ЕК објектима, у свему 

поштује важеће прописе. 

Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних и других 

објеката у близини електронских комуникационих коридора, мора бити у складу са 

Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 

комуникационе мреже и припадајућих средстава радио коридора и заштитне зоне и 

начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, брoj 

16/12).“ 

Члан 3. 
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Саставни део ове oдлуке су следећи графички прикази који се мењају у Плану генералне 

регулације Сремских Карловаца („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 

4/16), односно у обухвату Измена  и допуна Плана, мењају се следећи графички прилози: 

 

Графички прилог 3: Граница Плана са претежном наменом површина; 

Графички прилог 4: План регулација површина јавне намене са планом саобраћаја и 

нивелације; 

Графички прилог 5: План водне инфраструктуре; 

Графички прилог 6: План енергетске инфраструктуре; 

Графички прилог 7.1: Спровођење Плана; 

Графички прилог 7.2: Спровођење Плана са посебним правилима. 

 

Члан 4. 

 

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремских Карловаца 

(локација на Черату) садржи текстуални део, који се објављује у „Службеном листу 

општине Сремски Карловци“ и графичке приказе, које својим потписом оверава 

председник Скупштине општине Сремски Карловци. 

 

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремских Карловаца 

(локација на Черату), са Документационом основом, израђена је у четири примерака, од 

којих се по један примерак потписаног оригинала чува у ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад, а остали примерци у надлежним службама општине Сремски 

Карловци.  

 

Члан 5. 

 

Доношењем Одлуке о изменама и допунана Плана генералне регулације Сремских 

Карловаца (локација на Черату), престају да важе: План генералне регулације Сремских 

Карловаца („Службени лист општине Сремски Карловци“, бр. 4/16) и План детаљне 

регулације „Черат“ („Службени лист општине Сремски Карловци“ бр. 5/08) у делу који 

се односи на обухват измена и допуна Плана (опис дат у тачки 2. ОПИС ГРАНИЦЕ 

ОБУХВАТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА). 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Сремски Карловци". 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

Скупштина општине Сремски Карловци 

Број:35-64/2021-I/1                                           ПРЕДСЕДНИК                                    

Датум:29. ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ                                               

Сремски Карловци                    Бобан Петковић, с.р. 
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На основу члана 46. став 1. а у вези са чланом 51б Закона о планирању и изградњи 

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

42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

32/19-др. закон, 9/20 и 52/21), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину  („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 44. став 1. тачка 

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

бр. 7/19), Скупштина општине Сремски Карловци, по прибављеном мишљењу Комисије 

за планове, број 06-36/2021-V од 21.07.2021. године, на 11. седници одржаној 29. јула 

2021. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА 

НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ, ПОСЛОВАЊУ И ПОРОДИЧНОМ 

СТАНОВАЊУ НА ЋУШИЛОВУ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне регулације простора намењеног 

пословном центру, пословању и породичном становању на Ћушилову у Сремским 

Карловцима („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 3/07) (у даљем тексту: 

Измене и допуне Плана). 

 

Члан 2. 

 

Овом одлуком утврђује се граница обухвата Измена и допуна Плана.  

 

Граница обухвата Измена и допуна Плана обухвата целе катастарске парцеле: 3250/1, 

3250/2 и 3251. 

 

Предметна локација налази се у катастарској општини Сремски Карловци. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана 

износи 1,81 ha.     

 

Графички приказ границе обухвата планског подручја је саставни део ове oдлуке. 

 

Члан 3. 

 

Услови и смернице од значаја за израду Одлуке о измени и допуни Плана дати су 

планским документима вишег реда – Просторним планом подручја посебне намене 

Фрушке горе („Службени лист АПВ“, број 8/19), Просторним планом подручја посебне 

намене Културног предела Сремски Карловци („Службени лист АПВ“, број 57/17), 

Просторним планом подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

„Ковиљско - петроварадински рит“ („Службени лист АПВ“, број 3/12), Просторним 

планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд 

- Суботица - државна граница (Келебиjа) („Службени гласник РС“, број 32/17 и 57/19), 

Просторним планом општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски 

Карловци“, број 15/14) и Планом генералне регулације Сремских Карловаца („Службени 

лист општине Сремски Карловци“, број 4/16). 



Службени лист Општине Сремски Карловци,  32/2021 

 

29 

 

 

Члан 4. 

 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Измена и 

допуна Плана засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора 

и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору. 

 

Члан 5. 

 

Визија израде Измена и допуна Плана је усклађивање планираних садржаја са 

потенцијалима и ограничењима у простору на начин који би омогућио одрживост 

планског решења, као и економску, еколошку и социјалну оправданост планираних 

садржаја. 

 

Измене и допуне Плана су циљане и односе се на преиспитивање планских решења у 

делу који се односи на правила уређења и грађења за „Комплекс намењен садржајима 

туризма, угоститељства и виноградарства“, као и преиспитивање потребе обавезне 

израде урбанистичког пројекта. 

 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

подразумева оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, дефинисање 

планираних намена, правила уређења и грађења, заштиту подручја и усклађивање са 

потребама корисника простора. 

 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и 

допуна Плана чини грађевинско земљиште намењено садржајима туризма, 

угоститељства и виноградарства.  

 

Члан 7. 

 

Ефективан рок за израду Нацрта измена и допуна Плана је 2 (два) месеца, од дана 

достављања Заводу, као Обрађивачу Измена и допуна Плана, ажурног катастарског 

плана за обухват Измена и допуна Плана, програмског задатка и прибављања услова од 

надлежних органа и организација. 

 

Члан 8. 

 

Средства за израду Измена и допуна Плана обезбеђује “MEK TRADE SERVICE” DOO, 

Булевар ослобођења број 70, Нови Сад. 

 

Члан 9. 

 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Одељење за просторно планирање, урбанизам 

и  имовинско-правне послове Општинске управе општине Сремски Карловци. 

 

Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 

планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 

6/III. 
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Члан 10. 

 

Измене и допуне Плана спроводиће се по скраћеном поступку којим се подразумева да 

се не спроводи поступак раног јавног увида, на начин да се израђује Нацрт измена и 

допуна планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од 

најмање 15 дана. 

 

Члан 11. 

 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана 

подлежу стручној контроли и излажу се на јавни увид. 

 

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном 

листу, као и у електронском односно дигиталном облику на интернет страници органа 

надлежног за излагање нацрта планског документа на јавни увид (подаци о времену, 

месту и начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе 

на Измене и допуне Плана, као и друге информације које су од значаја за јавни увид).  

 

Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта измена и допуна Плана, у трајању од 15 дана, 

у згради Општине Сремски Карловци, адреса Трг Бранка Радичевића 1, и путем интернет 

странице општине sremskikarlovci.rs 

 

Члан 12. 

 

Саставни део ове одлуке је Решење да се не израђује стратешка процена утицаја Измена 

и допуна Плана детаљне регулације простора намењеног пословном центру, пословању 

и породичном становању на Ћушилову у Сремским Карловцима на животну средину, 

које је донело Одељење за просторно планирање, урбанизам и имовинско-правне 

послове, Општинскe управе општине Сремски Карловци, под бројем 35-65/2021-V, дана 

19.07.2021. године. 

 

 

Члан 13. 

 

Измене и допуне Плана биће сачињене у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) 

примерка у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаних Измена и 

допуна Плана у аналогном облику и по један примерак плана у дигиталном облику 

чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у органима 

Општине. 
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Члан 14. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сремски Карловци“. 

 

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина  

Општина Сремски Карловци 

Скупштина општине Сремски Карловци                                                                             

БРОЈ: 06-33/2021-I/1                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

ДАНА: 29. јула 2021. године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Сремски Карловци                                                                            Бобан Петковић, с.р.  
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