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ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН 
СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 

 
 
I. ОПШТИ ДЕО 
 
1.0. УВОД 
 
 
 Сремски Карловци су један од ретких и драгоцених градова Србије и 
Југославије који је у својој историји имао улогу центра, седишта црквене и 
световне управе нашег народа. 
 Анализа изузетно богатог и значајног историјског развоја показала је да су, 
поред природних услова - насеља на Дунаву и плодним обронцима Фрушке горе и 
компоненти положаја - насеља на тада главном воденом и сувоземном путу и у 
пограничној области, основне компоненте развоја Сремских Карловаца биле: 
трговина, посебно велетрговина, производња и трговина вином, значај црквеног 
седишта Српске православне цркве и образовање и култура као директна 
последица ангажовања и утицаја цркве. 
 Иако су веома старо насеље, трагови настањивања воде до неолита, 
Карловци су највећи значај имали у 18. и првој половини 19. века. У то време у 
Карловцима је било седиште митрополита, касније патријарха Српске 
православне цркве са подручјем управе од Скопља до изнад Будима и од 
Јадранског мора до Ердељских планина. 
 Значај цркве је у то време био веома велик, а томе су доприносиле и 
"привилегије" које су биле дате не одређеној територији него српској национално-
верској заједници и биле су основ егзистенције нашег народа у Аустријској 
монархији. Црква је била носилац "привилегија", а седиште цркве било је у 
Сремским Карловцима. 
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 Карловци су у то време били и значајно економски развијено место, 
стециште трговине и јак виноградарски центар. 
 Крајем 19. и почетком 20. века развојем других центара, пре свега Новог 
Сада, дошло је до заустављања развоја Сремских Карловаца. Овај тренд се 
наставио, тако да су у периоду после Другог светског рата Сремски Карловци чак 
сведени на насељено место, на месну заједницу општине Нови Сад. 
 Ипак, Сремски Карловци који су дуги низ година стагнирали, односно чији 
је развој у појединим периодима био заустављен или су чак назадовали добили су 
нову шансу за развој. У промењеним друштвеним условима поново је 
одговарајуће вреднован велики значај који су Сремски Карловци имали за развој и 
очување српске духовности, као центар традиције и културе, односно као место 
велике концентрације вредног урбаног наслеђа. 
 У 1991. години Карловци су поново добили статус самосталне општине, а 
исте године донет је и посебан закон о Сремским Карловцима - Закон о обнови 
културно - историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца 
("Службени гласник Републике Србије", број 37/91), чиме су створене битне 
институционалне и материјалне претпоставке бржег развоја. 
 
1.1. Правни основ 
 
 Скупштина општине Сремски Карловци, на седници одржаној 15. 12. 1992. 
године, на основу члана 21. став 2. Закона о планирању и уређењу простора 
("Службени лист САП Војводине", број 1/76, 2/80 и 26/83) и Статута општине 
Сремски Карловци, донела је Одлуку о приступању ревизији важећег Генералног 
плана, односно изради новог, која је објављена у "Службеном листу општине 
Сремски Карловци", број  6/92. 
 Поступак израде Генералног плана Сремских Карловаца (у даљем тексту - 
генерални план) је започет пре ступања на снагу Закона о планирању и уређењу 
простора и насеља ("Службени гласник Републике Србије", број 44/95, 23/96, 
16/97 и 46/98), али како је чланом 69. став 1. наведеног закона утврђено да ће се 
започети поступак доношења просторних и урбанистичких планова наставити по 
одредбама овог закона, неопходно је било да се садржај генералног плана 
прилагоди новом закону. У том смислу обухват је проширен и на рубни предео, 
односно на целу катастарску општину Сремски Карловци. 
 Доношењем овог генералног плана створиће се услови за израду 
регулационих планова и урбанистичких пројеката за просторне целине за које је 
то овим генералним планом утврђено, као и за израду урбанистичко - техничких 
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услова за изградњу објеката и уређење простора у подручјима града у којима се не 
мења постојећа регулација. 
 Генерални план у прилогу садржи изводе из планова ширих просторних 
целина за територију општине Сремски Карловци и документацију од значаја за 
овај план. 
 
1.2. Методолошки основ 
 
 Специфичност Сремских Карловаца, његови природни услови и исто-
ријске, културне, друштвене и привредне карактеристике изискивале су израду 
сепаратних студија којима су расветљaвана појединачна најзначајнија питања. 
 Преглед појединачних студија и анализа рађених у различитим инсти-
туцијама у оквиру израде овог генералног плана је следећи: 
У Заводу за урбанизам Нови Сад: 
 - Анализа реализације Генералног урбанистичког плана из 1982, 
 - Анализа демографског развоја Сремских Карловаца, 
 - Анализа природних услова Сремских Карловаца, 
 - Студија утицаја ширег окружења на развој Сремских Карловаца, 
 - Валоризација простора Сремских Карловаца, 
 - Програмска основа новог Генералног урбанистичког  
    плана Сремских Карловаца. 
У Заводу за урбанизам Војводине: 
 - Програм за подстицање развоја Сремских Карловаца. 
У Заводу за путеве, мостове и саобраћај Војводине и 
на Грађевинском факултету Универзитета у Београду: 
 - Студија саобраћајне основе Сремских Карловаца, 
 - Студија хидротехничког уређења Сремских Карловаца. 
У Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд: 
 - Студија заштите културних добара у граду Сремски Карловци, 
 - Предлог програма заштите и ревитализације градитељског 
    наслеђа Сремских Карловаца. 
У Републичком заводу за развој Београд: 
 - Програм развоја општине Сремски Карловци за период 1998-2005. 
У Републичком геодетском заводу, одељењу катастра непокретности у Новом 
Саду: 
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 - Нов премер катастарске општине Сремски Карловци. 
 Код израде генералног плана посебно се водило рачуна о постојећим 
карактеристикама Сремских Карловаца, о вредностима које већ постоје, а које је 
планом неопходно задржати и сачувати. Овде се мисли како на просторне и 
морфолошке карактеристике насеља, тако и на садржајне посебности, пре свега на 
културу, религију и образовање. 
 Анализи стања је стога посвећена посебна пажња и она је имала великог 
удела у формирању синтезе, односно у изради предлога. Имало се у виду да 
насеље треба и мора да се развија. 
 То значи да су узети у обзир сви расположиви развојни елементи, од 
елемената положаја, природних услова, демографских промена и другог до нове 
трасе пруге за возове великих брзина, услова и могућности комуналних система и 
могућности развоја привреде. 
 Поштовани су, такође, сви добијени посебни услови, тражени у оквиру 
израде генералног плана (према законом утврђеној процедури), односно 
поштовани су, у мери у којој је то било могуће, и захтеви појединачних 
значајнијих привредних и друштвених субјеката Сремских Карловаца. Са њима је 
одржан низ састанака и договора, поред сталних контаката који су у виду 
консултација или званичних састанака одржавани са представницима Скупштине 
општине Сремски Карловци, током целе израде плана. 
 
1.3. Обухват генералног плана 
 
 Генералним планом Сремских Карловаца је обухваћена цела катастарска 
општина Сремских Карловаца са површином од 5054 ha. Граница генералног 
плана је уједно и граница општине Сремски Карловци.  
 Већи део површине општине Сремски Карловци налази се у Срему, али 
источни делови прелазе преко Дунава у Бачку и захватају део Ковиљског рита. 
Граничи се са севера општином Петроварадин, док јужну границу чини општина 
Инђија, а малим делом на југозападу граничи се са општином Ириг. Осим 
Сремских Карловаца, општина нема у свом саставу других насеља. 
 У оквиру површине катастарске општине налази се грађевинско подручје 
града Сремских Карловаца са површином од 465,67 ha, грађевинско земљиште 
привредне зоне циглане са 21,41 ha, грађевинско земљиште привредне зоне 
Просјанице са површином од 45 ha и грађевинско земљиште викенд - зона са 
укупном површином од 292 ha. 
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1.4. Опис границе генералног плана 
 
 1.4.1. Граница катастарске општине 
 

Постојећа граница катастарске општине се задржава без промене. 
 
 1.4.2.  Граница грађевинског подручја града Сремских Карловаца 
 
 За почетну тачку описа границе одређује се четворомеђа парцела број 2199, 2200, 
2201 и 2203. Идући у правцу истока по међи парцела број 2200 и 2203, граница сече пут 
Београд - Суботица (број парцеле 2100), железничку пругу Београд - Суботица (број 
парцеле 2060) и парцелу број 1 од обале Дунавца до полигоне тачке број 426. Од 
полигоне тачке број 426 граница иде у правцу југоистока обалом Дунавца до места где се 
завршава одбрамбени насип код железничке пруге Суботица - Београд, ту пресеца пругу 
по међи парцела број 7907/1 и 7907/2; 7723/1 и 7723/2 до источне међе пута Нови Сад - 
Београд број парцеле 7786, затим се у правцу југа поклапа са том међом до пресека са 
продуженим правцем међе парцела број 3248 и 3439/1, и пресеца пут до тромеђе парцела 
број 7786, 3248 и 3439/1. Из ове тромеђе граница се пружа ка западу по јужној међи 
парцела број 3248 и 3249/2, па по источној и јужној међи парцеле број 3438 и јужној међи 
парцела број 3249/1 и 3250/2 до источне међе пута број парцеле 7828 и скреће ка северу 
по тој међи пута до пресека са продуженим правцем међе парцела број 3292 и 3293. 
Граница даље скреће ка западу, пресеца пут број парцеле 7828 и поклапа се са јужном 
међом парцеле број 3292, пресеца пут број парцеле 7827 и даље се поклапа са јужним 
међама парцела број 3323, 3327/2 и 3335/2 и у том правцу пресеца пут број парцеле 7826, 
затим се ломи ка југу до тромеђе парцела број 7826, 3382 и 3379. Из ове тачке граница 
иде у правцу запада по јужној међи парцела број 3382 и 3381 до пољског пута парцела 
број 3380, пресеца га и наставља међом парцела број 3359 и 3360 и пресеца парцелу број 
3363 до тромеђе парцела број 3362/1, 3363 и 2020/3. Из описане тачке граница иде ка југу 
западном међом парцела број 3360, 3367/1 и 3367/2 до парцеле број 3986, затим иде ка 
западу по северној међи парцеле број 3986 до пута за Стражилово број парцеле 2158, 
пресеца га и скреће ка северу до тромеђе парцела број 2227/1, 2227/2 и 2158. Идући ка 
северозападу граница се поклапа са југозападним међама парцела број 2027/1, 2026/1, 
1986/6 и 1986/10, пресеца пут број парцеле 2159 и продужава југозападним међама 
парцела број 1985/1 и 1983/2, затим пресеца поток број парцеле 2161 до четворомеђе 
парцела број 1981/1, 1981/3, 1979 и 2161. Из те тачке граница се пружа ка северу по 
западној међи парцела број  1979 и 1978,па се ломи ка западу по јужној међи парцела број 
1977, 1885/1 и 1885/2 и пресеца улицу број парцеле 2103/1. Из ове тачке граница се 
поклапа са јужном међом парцела број 1974/1 и 1974/8, са јужном и западном међом 
парцеле број 1973, са јужном и западном међом пута парцеле број 2163/1, па се ломи ка 
западу по јужној међи парцеле број 3207, затим се ломи ка северу по западној међи 
парцела број 3207, 3206 и 3205, пресеца пут број парцеле 3196 и поклапа се са западном 
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међом парцела број 3198 и 3192.  Граница даље скреће ка западу поклапајући се са 
јужном међом парцела број 3190 и 3188, па се поклапа са јужном и западном међом пута 
парцела број 3188 до пута број парцеле 7824 и пресеца га. Из тромеђе парцела број 7824, 
2865/3 и 2865/2 граница се пружа ка северу по западној међи пута број парцела 7824 и 
2290/1 до тромеђе парцела број 2090/1, 2291/2 и 2819, затим заобилази парцелу број 
2291/2 са јужне и југозападне стране до четворомеђе парцела број 2291/2, 2816/1, 2825 и 
2293. Из ове тачке граница се поклапа са међом парцела број 2293 и 2825 и даље се ломи 
ка југозападу по међи парцела број 2294/2 и 2825; 2294/1 и 2825, затим се ломи ка северу 
поклапајући се са источном међом пута парцела број 2296 до тромеђе парцела број 2296, 
2298 и 2295/36, даље у правцу севера пресеца парцеле број 2295/36 и 7810/2 и даље се 
поклапа са југозападном међом парцела број 2277/3, 2277/2 и 2276 до међне тачке број 72 
која раздваја грађевинско од ванграђевинског подручја. Идући у правцу севера граница се 
поклапа са источном међом парцела број 7808, 2213 и 2212 до тромеђе парцела број 2212, 
2197 и 2199, затим скреће ка истоку по јужним међама парцела број 2199 и 2198/2 до 
четворомеђе парцела број 2199, 2200, 2201 и 2203 која је почетна тачка описа границе. 
 Све парцеле припадају КО Сремски Карловци. 
 
1.4.3. Градско грађевинско земљиште у грађевинском подручју 
 
 За градско грађевинско земљиште у грађевинском подручју одређено је 
земљиште унутар следеће границе: 
 Граница градског грађевинског земљишта из члана 1. ове Одлуке, утврђује 
се идући од севера ка југу граница се поклапа са западном ивицом коловоза пута 
Нови Сад – Београд, почев од тромеђе парцела број 6, 2100 и 2110/1 па све до 
потока број парцеле 179, који пролази испод пута и железничке пруге и његовом 
западном и јужном обалом, долази до обале Дунава. Идући даље ка југу, граница 
се поклапа са источном међом парцеле број 180, пресеца Ешиковачки поток и 
продужава источном међом парцеле број 181/1, 182 и 183, а затим се ломи ка 
западу поклапајући се са јужном међом парцела број 183 и 185, и у том правцу 
пресеца пругу и пут Нови Сад – Београд до његове западне ивице коловоза и даље 
скреће ка југу западном ивицом коловоза до укрштања са Лењиновом улицом број 
2102. У тромеђи парцела број 2101, 2102 и 3247 граница се ломи ка западу, 
поклапајући се са јужном међом парцеле број 2102 и 1574, а затим креће ка северу 
поклапајући се са западним међама следећих парцела: 1574, 1575, 1576, 1577, 
1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588 и 1591, а затим 
креће ка западу поклапајући се са јужним међама број: 2151, 1618, 1619, 1622, 
1620, 2152 до тромеђе парцела број 1631, 2152 и 3286/2.  
 Из ове тромеђе, граница скреће ка северу источном међом парцеле број 
1631 и 1630 до Виноградарске улице, а затим скреће ка западу јужном регулацијом 
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улице до укрштања са улицом Лоле Рибара, пресеца је и западном регулацијом 
улице скрећа ка југу до тромеђе парцела број 2106, 1736 и 1733 и у тој међи се 
ломи ка западу поклапајући се са јужном међом парцеле број 1736 у дужини од 
35,0 m а затим се ломи ка северу пресецајући парцелу број 1736, у правцу међе 
1732 и 1741.  
 У даљем току граница се поклапа са међама парцела број: 1732 и 1741, 
1732 и 1728, 1729 и 1741, 1730 и 1740/4, 1745 и 1740/3, 1747 и 1740/3, 1747 и 
1740/2, 1748 и 1747 у дужини од 52,0 m, а затим скреће ка западу пресецајући 
парцелу број 1748, у правцу међе парцела број 1746 и 1748 и поклапа се са том 
међом и са међом парцеле број 1764 и 1748, 1764 и 1749/2, 1763 и 1749/2, 1749/1 и 
1763, 1762 и 1749/1, 1751 и 1762, 1751 и 1752, 1753 и 1751, 1750/2 и 1753, пресеца 
пољски пут број 3336 и 3337 до западне ивице пољског пута бој 3337.  
 Идући од југа ка северу, граница се поклапа са западном ивицом пољског 
пута број 3337, 2155, 2147, а даље следи међе парцеле број: 1187 и 1190/2, 1187 и 
1192, 1192 и 1194, 1193 и 1194, 1196/2 и 1195, 1196/1, и 1195, 1198 и 1200, 1198, 
1197/2, 1198 и 1197/1, 1170/2 и 1197/1, 1170/2 и 1169/2, 1170/1 и 1169/1, 1168/1 и 
1167, 1180 и 1166, 1180 и 1165, 1180 и 1164, 1180 и 1163, 1180 и 1162, 1180 и 1161, 
1180 и 1160, 1180 и 1159, 1180 и 1158, 1180 и 1157, 1180 и 1156, 1180 и 1155, 1155 
и 1154/2, 1150 и 1153, 1152 и 1154/2, 1152 и 1154/1, 1152 и 1149, 1152 и 1148, 1152 
и 1149, 1147 и 1149, 1146 и 1149, 1146 и 1180, 1145 и 1180, 1144 и 1180, 1172 и 
1180, 1173 и 1180, 1176 и 1180, 1178 и 1180, 1179 и 1180, 1179 и 1847, 1846 и 1847, 
1844 и 1845, 1841 и 1842, 1839 и 1840, 1837 и 1838, 1834/1 и 1834/2, 1831 и 1832, 
1830/2 и 1829, 1830/1 и 1829, 1823 и 1824, 1822/2 и 1821, 1822/1 и 1820, 1816 и 
1818, 1817/6 и 1817/1, 1817/5 и 1817/1, 1817/4 и 1817/1, 1817/3 и 1817/1, 1817/2, 
1717/1, до пољског пута број парцеле 2156.  
 Од тромеђе парцела 1817/2, 1817/1 и 2156 граница се ломи ка западу међом 
парцеле број 1817/2 и 2156, пресеца улицу Белило до западне регулације и поново 
скреће ка југу западном регулацијом Белило до међе парцела број 1870/1 и 2001 и 
продужава 40,00 m међом парцела 2001 и 2158 а затим скреће ка западу 
пресецајући парцеле број 2001 и 2000 Стражиловски поток, број парцеле 2056, до 
тромеђе парцела број 1875, 1995 и 2056, а затим међом парцела број 1875 и 1995, 
излази на пољски пут број парцеле 2159 и пресеца га.  
 Идући ка северу, граница се поклапа са западном ивицом пољског пута, 
број 2159 до улице ЈНА, скреће ка западу, северном међом парцеле број 1883, 
пресеца улицу ЈНА и западном регулацијом улице скреће ка југу до међе парцела 
број 1974/2 и 1974/8, а затим поново скреће ка северу поклапајући се за западним 
међама парцела број: 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1974/5, 1974/6, 1972/2, 1972/6, 1972/5, 
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1972/4, 1972/3, 1970/17, 1970/16, 1970/15, 1970/14, 1970/13, 1968/5, 1968/4, 1968/3, 
1966/21, пресеца парцелу број 1965 и прати источне међе парцела број 3207, 3206, 
3204, 3205, 3195, 2854, пресеца парцелу и продужава источним међама парцела 
2852, 2849, 2848, 2842/3, 2842/2, до тромеђе парцела број 2842/2, 2843, 2832.  
 Идући ка северу, граница пресеца парцеле број 2832, 2831, 2829 у правој 
линији до међе парцела број 788 и 2829 мерено 75,0 m од међе парцела број 788 и 
789. У овој тачки граница се ломи ка истоку по међи парцела број 788 и 2829 у 
дужини од 40,0 m, а затим пресеца парцелу број 788 и 807 до међе парцела број 
807 и 805/2 и даље се поклапа са међама парцела број 807 и 805/2, 790 и 805/2, 790 
и 805/1, 790 и 804/1, 790 и 801, 790 и 800, 789 и 798, 789 и 797, 791 и 797, 791 и 
795, 791 и 794, 793 и 800, 789, 820, 792 и 820, 791 и 2135/7, 791 и 2135/6, 791 и 
2135/5, 791 и 2135/4, 791 и 2135/3, 791 и 2135/2, пресеца пут број парцеле 797 и 
поклапа се са северном међом парцеле број 788 до Чератске улице.  
 Идући ка југозападу Чератском улицом граница се поклапа са међом 
парцела број 711 и 788 у дужини 210,0 m, а затим се ломи ка западу под углом од 
90º у дужини од 55,0 m пресецајући парцелу број 2288/1 и поново скреће ка 
североистоку пресецајући парцелу број 2288/1, пољски пут, број 636, парцелу број 
2291 и 637 до тромеђе парцела број 634, 638 и 2133.  
 Из ове тромеђе граница се ломи у правцу међе парцела број 2296/1 и 
2295/35 и поклапа се са том међом као и са источном међом парцеле број 2295/36 
до пољског пута, пресеца га и даље се поклапа са међом парцела број 2277 и 2275, 
2277 и 2274 до тромеђе парцела број 2274, 2273 и 2277. Од ове тромеђе граница се 
ломи ка северу пресецајући парцеле број 2277 и 2276 до тромеђе парцела број 
701, 702 и 2276 и даље се поклапа с амеђом парцела број 701 и 2276, 700 и 2277, 
до пољског пута број 2134, пресеца га и даље прати западну међу парцеле број 83 
до тромеђе парцела број 2213, 82 и 83. Од ове тачке, граница се поклапа са међама 
следећих парцела број: 82 и 83, 82 и 81/2, 80 и 78/1, 79 и 78/1, 79 и 77, 2204 и 77, 
2204 и 2110/1, 2205/2 и 2110/1, а затим скреће ка истоку пресецајући пут број 
2110/1 а затим скреће ка истоку пресецајући пут број 2110/1 и северном међом 
парцела број 75/1 и 75/3 и излази на Петроварадинску улицу коју затим пресеца у 
правцу тромеђе парцела број 2110/1, 6 и 2110, која је усвојена за почетну тачку 
описа граница.  
 Градско грађевинско земљиште представља и део радне зоне унутар 
следеће границе: 
 Западна граница радне зоне дефинисана је источном ивицом пута парцела 
број 7828. Са јужне стране граница се поклапа са међом парцела број 3250/2 и 
3449/1, 3249/1 и 3449/1, 3439/2 и 3249/1, 3439/2 и 3438. Источна граница се 
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поклапа са источном границом парцела број 3438 и 3249/1. Северна граница 
поклапа се са северном границом парцела број 3249/1 и 3250/2. 
 
1.4.4. Градско грађевинско земљиште изван грађевинског подручја 
 
 Изван грађевинског подручја за градско грађевинско земљиште одређено је 
земљиште унутар следеће границе:  
 Подручје радне зоне утврђује се границом која је са западне стране 
дефинисана источном границом пута парцела број 7828. Јужна граница се поклапа 
са међом парцела број 3454 и 3458. Источна граница се поклапа са источном 
границом парцела број 3454, 3453, 3452, 3450/1 и 3449/1 до тромеђе парцела број 
3449/1, 3447 и 3446. Даље се граница поклапа са међом парцела број 3449/1 и 
3446, 3444 и 3443 и долази до тромеђе парцела број 3444, 3443 и 3442/2. Идући ка 
северу граница се поклапа са источном границом парцела број 3443, 3440/2, 
3439/2 и долази до тромеђе парцела број 3438, 3439/2 и 3439/1. Од ове тромеђе 
граница се ломи ка западу и поклапа се са међом парцела број 3438 и 3439/2, 
3439/2 и 3249/1, 3449/1 и 3249/1, 3449/1 и 3250/2 затварајући границу јужног дела 
радне зоне.   
 
1.4.5. Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја 
 
  Границе земљишта намењеног за изградњу изван грађевинског подручја, а 
у рубном пределу Сремских Карловаца (викенд зоне, депонија и др.) описане су у 
поглављу Генералног плана 4.1.1. и 4.3.1.  
  
1.5. Изводи из планова ширих просторних целина 
 
 Планови ширих просторних целина који утичу на израду генералног плана 
су: 
 1. Просторни план Републике Србије; 
 2. Регионални просторни план Фрушке горе до 2000. године; 
 3. Просторни план подручја посебне намене за рекреацију града 
     Новог Сада и 
 4. Просторни план модернизације и изградње железничке пруге 
     за возове великих брзина. 
 Основни елементи ових планова, од утицаја на израду генералног плана, су 
следећи. 
 
 1.5.1.  Просторни план Републике Србије  
                    ("Службени гласник РС", број 13/96) 
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 Просторним планом Републике Србије, као стратешким развојним документом, 
утврђена је дугорочна основа организације, коришћења и уређења простора, као и 
основне претпоставке за дугорочни демографски, економски и социјални развој 
Републике. Поред развојне концепције и основа за развој појединих функција, области и 
делатности, генералним планом су утврђене и смернице за припрему и израду 
просторних и урбанистичких планова. 
 Иако је, с обзиром на његов обухват и карактер, ниво конкретизације Просторног 
плана Републике Србије такав да се само у појединим сегментима његове смернице 
директно односе на мање просторне целине, неопходно је указати на оне делове 
генералног плана који упућују на правце развоја и омогућују да се концепт развоја 
Сремских Карловаца усагласи са плановима развоја ширег окружења. Ови делови су 
следећи: 

 - У поглављу генералног плана у којем је утврђен просторни модел мреже 

центара на територији Републике предвиђено је да се знатно јасније диференцира мрежа 
градова на територији Војводине како у погледу величине центара, тако и у погледу 
територије коју покривају својим утицајем и везама.  
 Према овој диференцијацији градских центара Сремски Карловци су се нашли у 
групи "градски центри са развијеном структуром услуга".  
 Дефинисано је такође да ће ефекти урбанизације у периоду до 2010. године бити 
такви да ће градови у Војводини остварити стабилну функционалну структуру уз 
минималан пораст броја становника и јачање веза у оквиру подсистема насеља. 

 - У оквиру развоја туризма и организације туристичког простора на територији 
Републике генералним планом су утврђене туристичке зоне и регије, као и приоритет 
развоја туристичке понуде. За Сремске Карловце је дефинисано да припадају северној 
зони, односно туристичкој регији Фрушке горе у којој су предвиђене излетничке, 
наутичке, еколошке, споменичке и друге туристичке активности. 
 Нови Сад са Фрушком гором и већи део регије сврстани су у приоритете међу 
формираним или започетим целинама и центрима туристичке понуде. 

 - Према генералним планом утврђеној рејонизацији пољопривредне производње, 
подручје Сремских Карловаца може се сврстати у сточарско-виноградско-воћарски рејон. 
У Документационој основи генералног плана наведено је да је градско језгро - Трг Бранка 
Радичевића са уливним улицама, заштићено као културно-историјска целина од изузетног 
значаја. 
 
 
 1.5.2.  Регионални просторни план Фрушке горе до 2000. године 
             ("Службени лист АПВ", број 24/81) 
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 Овим генералним планом обухваћено је подручје Сремских Карловаца као део 
подручја Фрушке горе и њиме су дате одређене смернице битне за организацију и начин 
коришћења простора, а то су: 
 - генералним планом су предвиђене промене у структури коришћења простора 
тако да продуктивно земљиште промени структуру у корист воћњака, винограда и 
шумског земљишта; 
 - на подручју Националног парка "Фрушка гора" не планира се формирање нових 
викенд - зона нити проширење постојећих, па је у складу са тим на подручју Сремских 
Карловаца генералним планом предвиђена већ постојећа викенд - зона Караш; 
 - у оквиру размештаја туристичко-рекреативних активности утврђени су 
корисници простора и врсте активности које се могу одвијати на појединим 
локалитетима. Имајући у виду близину туристичких локалитета и манастира, у насељима 
као што су Сремски Карловци предвиђа се организовање смештаја посетилаца у 
домаћинствима; 
 - локалитет Стражилово је назначен као туристичко-рекреативни простор на којем 
би се организовали сусрети, семинари и манифестације. На овом простору би се 
обезбедили и објекти за смештај учесника; 
 - генералним планом су предвиђене мере заштите природе и споменика културе. 
Подручје приобаља Дунава у целини треба да добије нову посебну намену и улогу, а 
најкарактеристичнији делови да буду трајно заштићени од деградације; 
 - објекти профане архитектуре новијег доба и амбијенталне целине насеља треба 
да буду оцењене у урбанистичким плановима и ревитализоване у складу са принципима 
заштите и савременим потребама. 
 У оквиру мера за израду просторних и урбанистичких планова генералним 
планом су утврђене смернице од којих су за Генерални план Сремских Карловаца 
најбитније следеће:  
 - избор и распоред привредних активности ускладити са прописаним условима 
заштите, са природним условима и са постојећим привредним активностима у окружењу; 
 - обезбедити услове за остварење нових радних места и то оних активности које 
потпомажу, а не угрожавају просторни развој средине, све са циљем да се заустави 
тенденција одласка становника; 
 - насељску територију организовати првенствено на просторима који су унутар 
грађевинских подручја насеља, а који до сада нису искоришћени за одговарајуће 
садржаје. 

 
  
 1.5.3.  Просторни план подручја посебне намене за рекреацију  
   града Новог Сада ("Службени лист града Новог Сада",  
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   број 16/86) 
 
 Овим генералним планом дефинисани су локалитети викенд и виноградарских 
зона, услови за њихову организацију и уређење, као и услови за изградњу викенд и 
виноградарских објеката. На подручју КО Сремски Карловци, према овом генералном 
плану, утврђене су две викенд - зоне и то Караш (455 ha) и Бељешево (46 ha) и једна 
виноградарска зона (502 ha). 
 За викенд - зоне је дефинисана обавеза даље разраде, израда детаљних 
урбанистичких планова (данас регулационих или планова парцелације) као основе за 
издавање урбанистичко-техничких услова. Ова обавеза је преузета из Регионалног 
просторног плана Фрушке горе. 
 У оквиру катастарске општине Сремски Карловци генералним планом су још 
предвиђене зоне заштите пејзажа уз пут према Банстолу и радна зона циглане 
"Стражилово". 
 
 1.5.4.  Просторни план модернизације и изградње железничке 
             пруге за возове великих брзина (предлог) 
 
 Модернизација и изградња железничке пруге за возове великих брзина битно ће 
утицати на организацију простора и укупан развој Сремских Карловаца. 
 Траса пруге која је утврђена након многих варијантних предлога, а у чијем је 
дефинисању активно учествовала СО Сремски Карловци, пролази обалом Дунава целом 
дужином катастарске општине. 
 Пруга има велики значај за развој Сремских Карловаца, али представља и 
одређена ограничења у просторном и функционалном смислу, нарочито у делу градског 
подручја и у зони Просјанице, планираној радној (привредној) зони града. 
 У грађевинском подручју Сремских Карловаца пруга (коју прати нова траса пута) 
пролази на насипу са 200 m широким објектом (мостом) у делу станице којим се 
обезбеђује прилаз обали Дунава. Ова обала, међутим, мора  бити обезбеђена новим 
насипом. 
 У делу зоне Просјанице пруга пролази на објекту (вијадукту), али се дефинише да 
се целом трасом пруге у појасу од 100 m са обе стране (укупно 200 m) не може ништа 
градити, односно може се градити само уколико се предвиди одговарајућа заштита од 
буке и уз одобрење Југословенских железница. 
 Постојећа пруга од Новог Сада до Сремских Карловаца реконструише се и 
задржава за приградски саобраћај на релацији Нови Сад - Сремски Карловци, што је врло 
повољно. 
 Наведени изводи из планова ширих просторних целина представљају 
смернице за утврђивање концепта просторне организације и укупног развоја 
Сремских Карловаца у планском периоду. 
 
II.  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КОЈЕ ТРЕБА ОСТВАРИТИ 
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      ДОНОШЕЊЕМ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 
 
 Генерални план се ради на основу процене потреба и могућности развоја 
Сремских Карловаца, уз поштовање претходно дефинисаних циљева и у оквирима 
који произилазе из природних и створених услова. 
 Стога се циљевима развоја посвећује посебна пажња и они се дефинишу 
као општи и посебни за сваку област, функцију и намену понаособ. 
 
2.1. Општи циљеви 
 
Општи циљеви су следећи: 
 -  да се обезбеди развој Сремских Карловаца до нивоа којим се, поред омогућа-

вања очувања постојећих вредности, обезбеђује и даљи нови развој; 
 - да се предвиђени развој креће у оквирима историјског континуитета и уз 

поштовање специфичности наслеђеног идентитета града; 
 - да се посебно обезбеди развој оних функција које Сремске Карловце чине 

националним, духовним и културним седиштем;  
 - да свака изградња, сви градитељски захвати буду подређени очувању и 

унапређењу постојеће карактеристичне слике Сремских Карловаца; 
 - да се у рубном пределу, у окружењу Сремских Карловаца, задрже и очувају 

оне карактеристике које доприносе постојећој, односно наслеђеној 
специфичности насеља. 

 
2.2. Посебни циљеви 
 
Посебни циљеви се дефинишу према областима и то: 
 
Демографски развој: 
 - циљ демографског развоја Сремских Карловаца је заустављање стагнације, а затим 

обезбеђење стабилног раста становништва и формирање одговарајуће структуре 
становника која ће омогућити оптимално коришћење расположивих ресурса у 
функцији подизања нивоа економског и социјалног развоја. 

Економски развој: 
 - достизање нивоа натпросечно развијене општине у Србији у планском периоду; 
 -  остваривање стопе економског раста којом се обезбеђује висок ниво економског и 

социјалног развоја града и повећање запослености радно способног становништва. 
Просторно-правни аспект развоја: 
 - циљ је да се обезбеди да генерални план као основни документ просторно-правног 

усмерења развоја буде јасан и децидан у основним одредницама, а флексибилан у 
детаљима. Исто тако генералним планом се мора обезбеђивати законитост и правна 
сигурност свих корисника простора уз поштовање различитих облика својине. 

Становање: 
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 - циљ је да се зоне становања за које се не очекује знатније повећање развијају, пре 
свега, квалитативно, побољшањима у оквиру наслеђених структура, с тим да свака 
изградња, сви градитељски захвати морају бити подређени очувању и унапређењу 
постојеће карактеристичне слике Сремских Карловаца. 

Центар: 
 -  да се обезбеди развој центра Сремских Карловаца бољим коришћењем постојећег 

расположивог изграђеног и неизграђеног простора центра (у оквиру самог центра) 
уз стално унапређивање наслеђених вредности, а да се за нови развој центра 
обезбеде и други одговарајући простори. 

Привредни развој: 
 - циљ је успостављање структуре привреде која ће најефикасније валоризовати 

погодности које проистичу из специфичних услова града и његове околине; 
 - да се обезбеди развој примарног сектора на основу ефикасне експлоатације 

природних ресурса, првенствено пољопривредних и шумских површина, као и 
унапређивање природних ресурса у функцији развоја туристичке привреде; 

 - да се убрза развој секундарног сектора изменом његове структуре на основу захтева 
тржишта и уважавања специфичних просторних и других карактеристика града; 

 - да се убрза развој производних услуга (саобраћај, трговина, угоститељство, 
туризам, финансијске и друге услуге), тако да терцијарни сектор преузме водећу 
улогу у развоју града; 

Развој јавних служби: 
 - циљ је обезбеђење просторно-планских услова за значајан развој свих јавних 

служби града, а посебно развој образовања и културе, делатности које су у ранијем 
периоду биле носиоци утицаја Сремских Карловаца и које то, следећи традицију и 
могућности, треба да буду и убудуће. 

Развој инфраструктуре: 
 - циљ је обезбеђење развоја свих инфраструктурних система до нивоа који омогућава 

задовољење потреба становништва у планском периоду, односно обезбеђује услове 
за даљи развој насеља (у периоду после генералног плана), тако да се очувају све 
битне карактеристике Сремских Карловаца. 

Саобраћај: 
 - обезбеђење побољшања услова свих видова саобраћаја уз прилагођавање и 

подређивање специфичним карактеристикама насеља; 
 - обезбеђење смањења, односно потпуног или делимичног укидања саобраћаја у 

деловима централне зоне града, без ремећења наслеђене матрице. 
 
 
Заштита: 
 - обезбеђење просторно-планских услова за заштиту природних и непокретних 

културних добара и заштиту културно-историјске целине центра; 
 - обезбеђење просторно-планских услова за заштиту од елементарних непогода и 

других катастрофа и заштиту у случају рата и непосредне ратне опасности. 
Природна средина и заштита природне средине: 
 - обезбеђење утицаја и коришћења природних ресурса и природних особености у 

планираном развоју Сремских Карловаца; 
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 - спречавање свих облика загађивања и деградирања природне средине: воде, 
ваздуха, земљишта и природне и културне баштине; 

 - рационална организација, заштите и унапређивања природних и створених 
вредности, при чему ће се обезбеђивати стабилност постојећих екосистема, 
побољшавати њихово стање у смислу састава, структуре и квалитета, а у складу са 
еколошким потенцијалима подручја и очувањем пејзажних и амбијенталних 
вредности. 

Зеленило: 
 - очување достигнутог склада којим зеленило доприноси аутентичности амбијента 

Сремских Карловаца; 
 - очување и хортикултурно истицање изузетних природних вредности, као што су: 

узвишења (видиковци), лесни одрони, обале потока, приобаље Дунава и друго. 
Циљеви за рубни предео: 
 - природна својства рељефа, водотока, земљишта и климатске карактеристике треба 

да обезбеде и определе такав начин коришћења природних предности (датости 
подручја) којима ће се искористити постојећа својства земљишта у смислу 
потенцирања виноградарства и шумарства, као и коришћење минералних сировина 
(експлоатација иловастог материјала); 

 -  постојеће природне вредности морају се сачувати; 
 - у оквирима функције заштите у заштићеним природним срединама и њиховим 

контактним зонама треба обезбедити трајну заштиту, али и друге општекорисне 
функције - пољопривредну производњу, рекреативну, туристичку и друге 
делатности ако се њима не наноси штета природној средини. 

 
2.3. Основне поставке дугорочне концепције уређења и организације 
        простора и грађења Сремских Карловаца  
 
 Дугорочна концепција уређења и организације простора и грађења 
Сремских Карловаца заснива се на помно проученом постојећем стању, на 
посебно проученим постојећим проблемима и на прогнозама развоја до 2021. 
године, по свим релевантним областима. 
 Пошло се, наиме, од претпоставке да ће се тренд поновног одговарајућег 
вредновања значаја који су Сремски Карловци имали као центар српске 
духовности и место изузетне концентрације вредног урбаног наслеђа, започет и 
законом дефинисан 1991. године, наставити, као и да ће се развој у планираном 
периоду одвијати у условима повољнијим него што су данашњи. 
 За град Сремске Карловце, који су према попису из 1991. год. имали 7534 
становника, планирано је 10 000 становника у периоду до 2021. год., а 
грађевинско подручје града је планирано на 465,67 ha.  
 Како у Карловцима не постоји одговарајућа привредна зона, нити се може 
планирати, уколико се желе сачувати постојеће карактеристике насеља, планиране 
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су две привредне зоне ван грађевинског подручја града у оквиру атара и то: 
подручје постојеће циглане "Стражилово" са површином од    21,41 ha и подручје 
Просјанице - простор уз обалу Дунава и у делу железничке станице Карловачки 
виногради са површином од 45 ha.  
 Простор рубног предела обухвата целу катастарску општину Сремски 
Карловци чија је површина 5054 ha, односно без површина грађевинског подручја 
града 4588,4 ha. 
 Дугорочном концепцијом уређења и организације простора дефиниса-но је 
да се постојеће намене што је више могуће задрже. 
 То значи да се на бачкој страни задржава природни резерват Ковиљског 
рита, што је дефинисано и условима заштите природе, а на сремској се ближе 
одређују и детаљније дефинишу простори - заштићене природне и културне 
целине Националног парка "Фрушка гора", виноградарске и викенд - зоне, 
простори за пољопривредну производњу, зоне заштите пејзажа, простор депоније 
смећа и простори радних зона циглане и Просјанице. 
 Тежња је била да се задржи природно окружење Сремских Карловаца у 
што аутентичнијем стању с обзиром да обронци Фрушке горе и њихови виногради 
чине са Карловцима недељиву целину. 
 Исто тако настојало се да се стање на терену, распоред и концен-трација 
викенд - кућа, потези постојећих путева и друго што више поштују. 
 
2.4. Однос са суседним општинама - уређење односа  
        са суседним општинама и значајним природним  
        и споменичким целинама окружења 
 
 Развој Сремских Карловаца засниваће се првенствено на ефикасном 
коришћењу сопствених ресурса, али и на ефектима који ће се остварити 
интеграцијом потенцијала окружења у функционалне и економске целине. У том 
циљу побољшаће се постојеће и развијати нове везе између Сремских Карловаца и 
околних насеља. Интензитет остварених веза зависиће од економске снаге насеља, 
њихових функција и међусобних односа у процесу развоја. 
 Нови Сад, са развијеним функцијама макрорегионалног центра, имаће и 
убудуће доминантан утицај на развој Сремских Карловаца. Наставиће се са 
развојем и унапређењем заједничких инфраструктурних система за које постоји 
економски интерес, технички ефикасни услови изградње и рационално 
функционисање. 
 Утицај Новог Сада на привредни развој Сремских Карловаца биће 
усмераван тако да Сремски Карловци остваре позитивне ефекте подстицањем 
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развоја малих и средњих предузећа, која ће се развијати као делови већих 
производних система Новог Сада или ће њихов развој бити инициран позитивним 
деловањем тржишних фактора концентрисаних у Новом Саду. Бржим привредним 
развојем оствариће се већа запосленост радно способног становништва у самим 
Сремским Карловцима и смањити удео запослених у Новом Саду, што ће имати 
вишеструко позитивне ефекте на укупан развој Сремских Карловаца. 
 Прерасподелом јавних служби у оквиру функционалног подручја неке 
јавне службе ширег значаја (култура, школство) биће смештене и развијане у 
Сремским Карловцима. 
 Бржи развој Сремских Карловаца, јачање његових урбаних функција, као и 
развој одређених делатности условиће и потребу јачања веза са насељима других 
суседних општина (Инђија, Ириг). У том циљу успоставиће се боље саобраћајне и 
друге везе са околним насељима и остварити већи степен повезаности у областима 
за које постоје заједнички економски интереси (пољопривреда, туризам и др.). У 
циљу бољег повезивања Сремских Карловаца са окружењем посебно садржаја 
културно-историјског и туристичког значаја (Иришки венац, Стражилово, 
фрушкогорски манастири), планира се модернизација или изградња категорисаних 
локалних путева, што ће имати повољне ефекте и на развој пољопривреде, 
посебно воћарства и виноградарства. 
 
2.5. Програмски елементи од утицаја на развој  
         и уређење простора 
 
 2.5.1. Демографски развој 
 
 После дугогодишње стагнације у претходном периоду, планира се да ће 
Сремски Карловци у планском периоду до 2021. године остварити умерен пораст 
броја становника. Раст становништва заснива се на следећим претпоставкама: 
  - део избеглог становништва које се привремено сместило у Сремским 
Карловцима остаће трајно у њима, што ће повећати број становника и повољно 
деловати на побољшање виталних карактеристика становништва; 
 - бржи привредни и укупни развој Сремских Карловаца који се очекује 
повољно ће утицати на задржавање радно способног становништва, а подстицаће 
и досељавање радно способног становништва из других подручја; 
 - прoцена демографских кретања и карактеристични контингенти 
становништва утврђени су на основу претпоставке о растућем фертилитету с 
обзиром да ће избегло становништво и мигранти одређено време задржати своје 
више репродуктивне норме. 
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 Полазећи од наведених претпоставки, предвиђа се да ће се зауставити 
неповољна демографска кретања и остварити умерен раст становништва 
Сремских Карловаца у планском периоду и то: 
  Година   Број становника 
 1996. 8666 
 2001. 9400  
 2006. 9600 
 2011. 9800 
 2016. 9900 
 2021. 10000 
 Промене које ће се остварити под утицајем миграционог становништва, као 
и oчекивани пораст стандарда утицаће на измену структуре становништва. 
Повећаће се удео млађег становништва до 19 година са 20,4% у 1996. години на 
22,2% у 2021. години, док ће се удео радног контингента смањити са 68,3% у 1996. 
години на 60,5% у 2021. години. Учешће старог становништва (преко 65 година) 
повећаће се са 12,8% у 1996. на 17,8% у 2021. години како због продужења 
животног века, тако и услед постепеног пада природног прираштаја. 
 
 
Старосна структура становништва Сремских Карловаца је следећа: 
              Табела 1. 
Старост 1996. 2001. 2006. 2011. 2016. 2021. 
 број % број % број % број % број % број % 

1-3 222 2,6 355 3,8 367 3,8 376 3,8 351 3,5 346 3,5 

4-6 247 2,8 268 2,8 389 4,1 382 3,9 366 3,7 352 3,5 

7-14 819 9,5 376 7,8 781 8,1 1014 10,3 1031 10,4 1002 10,0 

15-18 473 5,5 471 5,0 402 4,2 358 3,7 536 5,4 524 5,2 

15-49 ж 2389 27,6 2460 26,2 2340 24,4 2249 22,9 2244 22,7 2224 2,0 

Радни конт. 5918 68,3 6282 66,8 6280 65,4 6147 62,7 6082 61,4 6052 60,5 
65 и више 1112 12,8 1310 13,9 1395 14,5 1380 14,1 1542 15,6 1778 17,8 
Укупно 8666 100 9400 100 9600 100 9800 100 9900 100 1000 100 

 
 Укупан број домаћинстава повећаваће се брже од раста становништва јер 
ће просечна величина домаћинства, која сада износи 2,9 (услед повећања удела 
самачких домаћинстава), постепено опадати, тако да ће 2021. године износити 2,7 
чланова. 
 Кретање броја и просечна величина домаћинства у Сремским Карловцима 
биће следећа: 
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 Година   Број домаћинстава  Број чланова 
 1996. 2988 2,9 
 2001. 3241 2,9 
 2006. 3429 2,8 
 2011. 3500 2,8 
 2016. 3667 2,7 
 2021. 3704 2,7 
 

2.5.2. Привредни развој 
 
 Привреда Сремских Карловаца, као и његовог ширег окружења, налази се у 
стању које нужно захтева велике промене (структурне, технолошке итд.) којима би 
се обезбедили неопходни услови за дугорочни стабилан развој. Остварење 
стратешког циља Сремских Карловаца, да развој обезбеде првенствено користећи 
сопствене компаративне предности, нужно захтева стварање ефикасне привредне 
структуре која би била носилац развоја. Садашњи неповољни развојни услови, 
који се огледају у неизграђеном тржишном амбијенту, као и у дефициту 
неопходних ресурса као што су капитал, привредни програми, технологија, 
ограничиће привредни развој Сремских Карловаца у првој етапи планског 
периода. 
 Полазећи од значајнијег историјског, културног, духовног и архитектонско-
грађевинског наслеђа, географског положаја, расположивих привредних и 
друштвених ресурса као потенцијала развоја у савременим условима, постоје 
реалне претпоставке за брз друштвени и економски развој Сремских Карловаца и 
превазилажење постојећег ниског нивоа развијености. После периода опоравка и 
успостављања тржишне, отворене привреде, може се очекивати да у другој етапи 
реализације генералног плана валоризацијом расположивих потенцијала буде 
успостављен стабилан и ефикасан друштвени и економски развој. Развијаће се 
привреда која ће бити тржишно конкурентна, али која неће угрожавати животну 
средину и амбијенталне вредности Сремских Карловаца. 
 У Сремским Карловцима постоје услови за бржи развој различитих сектора 
привреде. 
 Бржи развој привреде у Сремским Карловцима, посебно у другој етапи 
планираног периода повећаће запосленост и знатно умањити дневне миграције 
радно способног становништва ка Новом Саду, што ће повољно утицати на 
стварање услова за стабилан развој Сремских Карловаца. 
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Примарни сектор 
 Примарни сектор у општини Сремски Карловци везан је првенствено за 
пољопривредну производњу, а за то постоје добри климатски услови и земљиште 
које се карактерише са великим бројем типова погодних за гајење разних врста 
култура. На планинском делу издваја се тип земљишта гајњаче који је погодан за 
воћарство и виноградарство, у инундационој равни уз Дунав земљиште је погодно 
за повртарске културе, а део између ова два појаса углавном је чернозем погодан 
за ратарске културе. 
 Развој општине Сремски Карловци и даље ће се у знатној мери ослањати 
на пољопривредну производњу, негујући досадашње пољопривредне културе 
(жито, индустријско биље, крмно биље и поврће) претежно на индивидуалним 
газдинствима. Посебан акценат је на проширивању и унапређењу виноградарства 
и воћарства. 
 У ту сврху подигли би се нови плантажни виногради сортног грожђа у 
величини од око 100 ha, а под посебним надзором Института за воћарство и 
виноградарство из Сремских Карловаца. У склопу развоја виноградарства 
подстицаће се и формирање прерађивачких капацитета, уз ревитализацију 
постојећих подрумарских капацитета који се цене на око 400 вагона, од којих је у 
власништву земљорадничке задруге око 60 вагона, а остали део је у приватном 
власништву, углавном на индивидуалним парцелама, које се налазе на стрмијим 
деловима града. 
 С обзиром на изузетне природне услове у општини Сремски Карловци, 
воћарство је перспективна грана развоја пољопривреде коју треба подстицати на 
приватним газдинствима изградњом плантажних воћњака, као и обнављањем 
постојећих. 
 Слободни простори за развој виноградарства и воћарства постоје у 
непосредном окружењу града у оквиру атара, на јужним и југоисточним падинама 
Фрушке горе. 
 Развој шумарства на подручју општине Сремски Карловци треба да добије 
нови квалитет, посебно као важан ресурс за развој туризма. Потребно је смањити 
експлоатацију шумског фонда (очувати постојећи и подизати нови) у склопу 
развоја туристичко-рекреативних активности, а уједно и ради побољшања 
укупних климатских услова у општини Сремски Карловци. То се односи како на 
шуме пригорја Фрушке горе (поред постојећих врста, садити и отпорне четинаре), 
тако и на ритске шуме Подунавља. Нове шуме би се подизале на слободним 
површинама земљишта које није погодно за пољопривредну производњу. У 
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формирању шумског пејзажа посебна пажња посветила би се Стражилову које 
треба да прерасте у центар ђачког и излетничког туризма. 
 Карловачко-петроварадински рит представља заштићено подручје природе, 
са изузетним богатством природне фауне, што пружа изузетне услове за развој 
лова и риболова, а на тај начин и за формирање туристичке понуде у овој области. 
Развој ловства би се кретао у правцу организовања и газдовања природним 
ловним резерватом. У склопу туристичке понуде Сремских Карловаца 
интензивираће се и развој рибарства и то кроз облике спортског риболова и 
професионални излов рибе из Дунава. 
 Специфично за Сремске Карловце и за коришћење његових природних 
ресурса је сакупљачка и одгајивачка делатност. То су делатности сакупљања и 
дораде шумских плодова и лековитог биља Фрушке горе, затим производња и 
дорада печурака, уз коришћење низа лагума на падинама ширег подручја 
Сремских Карловаца, као и гајење пчела - пчеларство, које има велику традицију у 
Сремским Карловцима. Та делатност, поред основне производње меда и осталих 
производа на бази меда, подразумева и производњу селекционих матица, сатних 
основа и свих осталих садржаја везаних за ову делатност, уз контролу Центра за 
пчеларство из Сремских Карловаца. У ту сврху предлаже се да се на повољним 
локалитетима у ширем подручју Сремских Карловаца формирају огледни 
пчелињаци, где би постојала могућност приказивања пчеларске опреме и 
обучавања у погледу савремене технологије пчеларења. 
 
Секундарни сектор 
 У структури привреде Сремских Карловаца секундарни сектор имао је 
највеће учешће како по дохотку, тако и по броју запослених, посебно у области 
индустрије, која ће и даље остати као један од приоритетних фактора привредног 
развоја Сремских Карловаца. 
 Будући развој индустрије кретаће се у правцу ревитализације постојећих 
погона, као и изградње мањих погона, уз максимално ангажовање постојећих 
ресурса, минимално ангажовање простора и уважавање Закона о заштити животне 
средине и заштити амбијенталних вредности Сремских Карловаца. 
 Тако се за циглану "Стражилово" предвиђа ревитализација постојећих 
погона у смислу увођења нових производних технологија и набавке нове опреме и 
проширење подручја експлоатације (сировинске базе). 
 Највећи део привредних активности треба првенствено организовати у 
оквиру привредне зоне. Зона се налази ван грађевинског подручја Сремских 
Карловаца, јужно од железничке станице Карловачки виногради, уз обалу Дунава, 
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у делу који носи назив Просјанице. Резервисан је простор око 45 ha, с тим што ће 
се површина смањити у зависности од положаја трасе пруге за велике брзине која 
је на овом делу на објекту. 
 Привредна зона је планирана као вишенаменски простор: за индустријске 
погоне, грађевинарство, производно занатство и за складиштне капацитете, што ће 
изискивати и изградњу теретног пристаништа. Око простора зоне планиран је 
одбрамбени насип, с тим што би његова кота зависила од високих вода Дунава, а 
кота нивелете насипања била би нижа и зависила би од висине подземних и 
процедних вода. 
 Постоји могућност за инфраструктурно и саобраћајно опремање зоне. 
 Мањи погони ће подстицати производњу у оквиру лаке индустрије, и 
производног занатства. Један део ових погона, посебно за текстилну и кожну 
конфекцију лоцирао би се у оквиру градских функција (становање и централни 
садржаји), а остали локалитети налазиће се углавном у оквиру привредне зоне. 
 
Терцијарне делатности 
 Терцијарне делатности имале су у протеклом периоду врло скромно 
учешће у привреди Сремских Карловаца. Очекује се да ће се то учешће знатно 
повећати, посебно у туризму и угоститељству, трговини и услужном занатству где 
се очекују знатне промене у организованости, повећању дохотка и повећању броја 
запослених. 
 У услужном занатству треба подстицати развој традиционалних и данас 
активних заната, затим развој дефицитарних заната и услуга за потребе 
становништва и привреде, као и оснивање већег броја сервиса и занатских радњи 
у функцији туристичке понуде (наутички и ауто - сервиси). Услужно занатство 
углавном ће бити лоцирано у оквиру индивидуалног становања и као пратећи 
садржаји у оквиру централних садржаја. 
 Трговину треба развијати и усклађивати са развојем пољопривредних 
прерађивачких и туристичко-угоститељских делатности, а у функцији снабдевања 
становника и туристичке понуде изградњом специјализованих трговачких центара 
и специјализованих продајних пунктова за поједине врсте робе потребних за 
продају разних туристичких артикала. 
 Од развоја туризма се очекује да ће, поред своје основне делатности, 
утицати и на интензиван привредни и укупни развој Сремских Карловаца. Зато 
постоје изузетни услови. Богато културно наслеђе, значајни историјски догађаји 
везани за Сремске Карловце, природни услови, пре свега, близина Дунава и 
Националног парка "Фрушка гора" са локалитетом Стражилово, бројни виногради 
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са винским свечаностима, затим веома повољне саобра-ћајне везе и 
приступачност подручја, све су то значајни фактори за формирање туристичке 
понуде која треба да прерасте са претежно излетничке на многе друге форме и 
садржаје који ће чинити нови туристички производ Сремских Карловаца. 
 Сремски Карловци треба да се развијају као центар културно-манифе-
стационог и конгресног туризма, као наставак већ устаљених манифестација: 
Бранковог кола, Карловачке бербе, изложбе вина, али и других. За овај вид 
туристичке понуде потребно је омогућити и смештајне капацитете који су за сада 
лимитирајући фактор у Сремским Карловцима. 
 Већ традиционални облик ђачког туризма треба и даље наставити и 
допуњавати новим садржајима у виду терена за спорт и забаву, за школска 
такмичења, основати уметничке школе и специфичне факултете. Стварати од 
Сремских Карловаца препознатљив град младости и ђака. 
 Посебан правац развоја треба да буде развој верског (црквеног) туризма, с 
обзиром на традицију Сремских Карловаца где је и данас резиденцијални простор 
Патријаршије и седиште Сремске епархије и где су значајни објекти сакралне 
архитектуре, као и због близине Фрушке горе са великим бројем српских 
манастира. 
 Део Сремских Карловаца који излази на обалу Дунава неопходно је 
укључити у развој речно-наутичког и риболовачког туризма. За риболовни 
туризам погодни су терени Карловачко-петроварадинског рита, а за развој 
наутичког туризма потребно је уредити обалу и изградити наутичко-туристички 
центар са марином у оквиру Дунавца. 
 У том погледу посебну пажњу треба посветити транзитном туризму с 
обзиром на геосаобраћајни положај Сремских Карловаца. 
 Битна претпоставка развоја туризма је и пропагандно-информативна 
делатност путем које ће се организовати и реализовати систем активности у свим 
фазама туристичке понуде. 
 Најслабија тачка туристичких производа Сремских Карловаца су 
смештајни капацитети чија изградња, уз остале пансионске и ванпансионске 
садржаје, треба да буде приоритетни задатак. 

 
III. НАМЕНЕ И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ГРАЂЕВИНСКОГ 
       ПОДРУЧЈА ГРАДА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 
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 Основне намене грађевинског подручја града су: становање, центар, јавне 
службе, радне (привредне) зоне, зеленило, саобраћај и комуналне површине и 
инсталације. 
 Организација простора се базира на задржавању постојеће организације 
насеља, с тим да се предвиђају одређена проширења појединих намена. 
 
 Ова проширења су следећа: 
Становање: на Ровинама, Доки, Черату и на Ешиковцу - укупно 48 ha  
Центар: на простору уз Дунав између пруге и новог насипа 6 ha 
Спорт и рекреација на простору уз Дунав: 
 - између пруге и новог насипа 8 ha 
 - између пруге и постојећег насипа уз ретензију 18 ha 
 Укупно рекреација: 26 ha 
Образовање: - нова основна школа 2 ha 
 - нова средња школа 1,5 ha 
 - универзитетски комплекс 3 ha 
 - нова дечија установа 1,3 ha 
 Укупно образовање: 7,8 ha 
 Укупно проширење: 87,8 ha 
 
 Све ове намене одговарајуће се повезују са истим или комплементарним 
наменама, садржајима и функцијама града. 
 Када је у питању ново (планирано) становање, оно се директно ослања на 
постојеће, а код проширења центра и спортско-рекреационих комплекса уз Дунав 
повезивање се постиже саобраћајницом испод трасе брзе пруге и новог пута, 
испод моста широког 200 m.  
 Образовни комплекси су планирани у ткиву града и са њим су директно 
повезани. 
 У наставку текста дају се услови уређења за појединачне намене у 
грађевинском подручју Сремских Карловаца. 
 
3.1. Центар града Сремских Карловаца 
 
 Центар је најдрагоценији простор Сремских Карловаца, место на коме је 
концентрисано највише значајних па и монументалних објеката вредног урбаног 
наслеђа, али и простор на коме се налазе скоро сви ванстамбени и централни 
садржаји насеља, посебно садржаји културе, образовања и религије који су били, а 
и данас су носиоци функција којима се Карловци дефинишу као духовно седиште 
српског народа. 
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 У центру се такође налазе садржаји управе Сремских Карловаца, који су 
посебна самостална општина, и низ пословних и пратећих садржаја потребних 
насељу. 
 Постојећи центар Сремских Карловаца, чија је површина 12,5 ha, задржава 
се без промена, а потребно проширење од 6 ha предвиђа се уз пут, односно уз 
железничку пругу на брањеном простору уз Дунав. 
 За стари део центра који је део зоне заштите, а у оквиру које је сам Трг 
Бранка Радичевића са уливним улицама, заштићен као културно - историјска 
целина од изузетног значаја, предвиђено је да се не мења, али да му се развој 
обезбеди бољим коришћењем постојећих капацитета. 
 Мисли се, пре свега, на активно коришћење поткровља и подрума (тамо где 
подруми нису угрожени подземним водама), али и на ефикасније коришћење 
дворишта (парцела), што подразумева  реконструкцију, доградњу и надоградњу 
постојећих помоћних и пратећих објеката, изградњу нових тамо где је то могуће, а 
све на начин да се основни (улични) вредни објекти (дефинисани претходно 
урађеном валоризацијом) у потпуности очувају и ничим не угрозе. 
 Исто тако, предвиђена је промена намене објеката или делова објеката, ако 
је нова намена повољнија са становишта функције центра или је повољнија са 
становишта очувања и одржавања аутентичности вредних објеката. Посебно је 
значајно поновно отварање локала који су раније постојали у приземљима скоро 
свих објеката на простору центра, а који се данас користе у неке друге сврхе, 
најчешће за становање. 
 На тај начин се укупна изграђена површина центра повећава са постојећих 
63.000 m2 на 75.500 m2 или за око 20%, а Кiz се са постојећих 0,5 повећава на 0,6 
у просеку (за цео комплекс). Учешће становања се задржава на постојећих 24%. 
 За нове централне садржаје који ће Карловцима бити потребни а који не 
могу бити смештени у уситњене структуре старог центра - универзалне сале, 
хотели, културни или пословни центри, велика паркиралишта или друго, 
планиране су површине уз пут и пругу, односно уз Дунав, са укупном површином 
од око 6 ha. Коефицијент изграђености (Кiz) на овом простору дефинише се у 
просеку на 0,4, а спратност се ограничава на П+2, односно на усаглашеност са 
постојећом висином зграде Стефанеума. 
 На крају овог комплекса планирано је карловачко пристаниште или 
одговарајући пристан. 
 Поред простора центра Сремских Карловаца чија је укупна површина - 
старог и новог дела 18,5 ha појединачни централни садржаји (за које сада не 
знамо), посебно они који су потребни за развој туризма - хотели, хостели, кампови 



 27

и друго, могу се уз одређене услове лоцирати у оквиру катастарске општине - 
рубног предела Сремских Карловаца. 
 За све комплексе централних садржаја потребна је израда регулаци-оног 
плана или урбанистичког пројекта. За стари центар важе услови зоне заштите. 
Овде су од посебног значаја услови надлежног завода за заштиту споменика 
културе. 
 
3.2. Јавне потребе Сремских Карловаца 
 
 Јавне потребе Сремских Карловаца обухватају јавне површине и површине 
јавног коришћења. 
 Јавне површине обухватају просторе за: јавне службе, саобраћајне 
површине, јавно зеленило, објекте и комплексе комуналне инфраструктуре, 
гробља, површине и објекте значајне за заштиту животне средине, заштиту од 
високих вода, заштиту водотока, заштиту у случају елементарних непогода, 
заштиту од других катастрофа и површине за експлоатацију рудног блага. 
 У наставку текста даје се програм јавних служби, док ће преостале 
површине за јавне потребе (саобраћај, хидротехника, зеленило и друго) бити дати 
у оквиру сопствених (посебних) поглавља. 
 
3.3. Планиране јавне службе града 
 
 Планирани број од 10 000 становника града до 2021. године, у односу на 
1991. годину када је према попису било 7534 становника, представља повећање 
броја становника од 2500 или за 33%, па ће тиме бити и увећане потребе за 
објектима јавних служби у односу на данас достигнут ниво. 
 Процена потреба се дефинише по областима а то су: образовање, наука, 
култура, физичка култура, здравство, брига о деци, социјална заштита, управне 
службе и разна удружења. 
 За Карловце су од посебног значаја области образовања и културе. 
 У прошлости је носилац културе и просвете била црква, па су Карловци 
као црквени центар били уједно и центар културе, просвете и образовања српског 
народа. 
 Још почетком 18. века, 1728, године, основана је прва Виша латинска 
школа, 1791. године прва Српска гимназија, а 1794. године основана је и 
Богословија, наша прва високошколска установа. 
 О значају школства, просвете и културе било је до сада много речи у свим 
обрађеним сегментима генералног плана, стога се овде само наглашава следеће. 



 28

 Функција образовања, која је и сада у Карловцима виша него што су 
потребе самог насеља, треба и даље да се развија у том правцу. Планира се стога 
да се у Карловцима оснивају специјализоване (уникатне) школе интернатског 
типа; да се оформе делови катедре Универзитета из Новог Сада или Београда - за 
ликовну или примењену уметност, за конзервацију, за пчеларство (за шта на 
новосадском Пољопривредном факултету постоји потреба) и за друго; да се 
одржавају летње школе, курсеви (што је већ планирано у оквиру Института 
српског народа), ликовне колоније, такмичења школске и студентске омладине 
(што све делом већ постоји) и слично. 
 Простор за нове образовне објекте - школе и универзитет постоји и по 
постојећем генералном плану (из 1982. године), а планиран је и новим у оквиру 
расположивих површина града. 
 Садржаји културе, које такође треба и даље развијати (иако и сада у 
знатном обиму постоје), користиће постојеће вредне објекте центра - 
ревитализацијом и променом намене, односно у случају Патријаршије без икакве 
промене. За нове садржаје културе планирани су и простори проширеног центра 
на Дунаву или рубни предео - површина катастарске општине Сремски Карловци. 
 Све ово је детаљно димензионисано у поглављу јавних служби у делу 
образовања и културе. 
 
А) Образовање 
 
 Планиране потребе образовања су: основне школе, средње школе и високе 
школе у Сремским Карловцима са интернатима. 
 
1) Основне школе 
 
 За планирани број деце од 1002 (школског узраста) до 2021. године у 
Сремским Карловцима се задржава постојећа основна школа са проширеним 
двориштем, изграђене површине 3787 m2 са комплексом од 0,30 ha и планира се 
још једна на подручју Дударе, изграђене површине мин. 4000 m2 са комплексом 
од 2 ha (са 16 учионица). 
 
2) Средње школе 
 
 Задржава се постојећа Богословија са 250 ученика и са укупно нето 
развијеном површином објекта од 2.800 m2 на комплексу од 0,6 ha. Површине за 
спортске терене се планирају на рекреационом простору уз Дунав. 
 Задржава се комплекс Гимназије на 0,65 ha са нето развијеном површином 
објекта од 6.650 m2, са максимумом од 600 ученика и радом у једној смени. 
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Спортски терени за школу се обезбеђују на Дунаву и у спортском центру изнад 
Дворске баште.  
 У будућем периоду планира се још једна средња школа: уметничка, 
занатска, графичка или друга школа. За ове или друге образовне потребе 
резервише се простор од 1,5 ha на платоу Чератског брега (поред гробља). 
 
3) Високе школе и академије уметности 
 
 Предности Сремских Карловаца за високе школе, а нарочито за уметничке 
академије су изузетне. Простор од 3 ha се већ више деценија чува уз пут за 
Стражилово на потезу Белило (на падинама Магарчевог брега) и овај комплекс се 
задржава за ове намене, за шта постоји усвојен регулациони план. 
 
4) Интернати 
 
 Задржава се постојећи интернат Богословије са нето развијеном 
површином од 3.152 m2 и комплексом од 0,3 ha. 
 Нови интернати за 100 - 120 ученика и за 100 студената планирани су у 
оквиру универзитетског комплекса на Белилу. 
 Друга могућа локација за интернате је на Дудари, јужно од Дворске баште 
уз Стражиловачки поток, са површином комплекса од 0,45 ha.  
 
 
Б) Наука 
 
 Постојећи институти се задржавају и то Институт српског народа у згради 
Стефанеума, Савезни центар за механизацију (у згради поред) и Институт за 
виноградарство на Дудари. Овај комплекс се у целини задржава, као и огледно 
поље Института. 
 За будуће потребе научних институција - институт за пчеларство са 
огледним пољима или научне институције у вези са изучавањем Сремских 
Карловаца, односно за друге научне институције, планира се комплекс од     10 ha 
на обронцима Чератског брега, у рубном (ванграђевинском) подручју, са 
изграђеном површином објекта од око 1.000 m2. Овај комплекс може бити, с 
обзиром на погодности земљишта или могућност откупа, и у неком другом делу 
рубног предела. 
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 На постојећој територији насеља могуће је користити мање површине 
(парцеле) и постојеће објекте за потребе науке (доградње, реконструкције, 
промене намене и сл.). 
 
В) Култура 
 
 У области културе, сем постојећих институција које укупно заузимају 0,45 
ha комплекса и 2.428 m2 нето развијене површине објеката, планира се следеће (за 
10.000 становника до 2021. године): 
 
1. Културни и конгресни центар (са градском библиотеком): 
 
-  за објекат 4.000 m2 
- за комплекс са зеленилом 1,0 ha. 
 
 Локација културно-конгресног центра се планира на насутом (брањеном) 
простору са леве стране пута за Дунав, преко пруге. У самом центру града нема 
простора за овај објекат, те се према Дунаву морају ширити овакви и слични 
садржаји за културу, спорт и рекреацију и друге садржаје центра. 
 
2. Музеј Бранка Радичевића: 
 
- за објекат 1.000 m2 
- за комплекс уз музеј 0,5 ha. 
 
 Локација музеја је на Стражилову у оквиру комплекса Чардака или у 
центру града, у неком од заштићених објеката центра уз одговарајућу адаптацију. 
 
Г) Здравство 
 
 Постојећа здравствена станица од 1.200 m2 и са комплексом од 0,3 ha 
задовољава потребе становништва. 
 Објекат је реновиран и потребно је само обогатити садржаје ове установе. 
 Четири постојеће апотеке задовољавају потребе становника и у будућем 
периоду. 
 Планира се могућност изградње мање болнице са капацитетом до 100 
постеља за рехабилитацију и лечење болести респираторних органа или за друге 
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болести. Локација болнице се планира уз пут за Стражилово са леве стране, изван 
зоне заштите пејзажа на комплексу од 1 ha и са објектом од 6.000 m2 (60 m2 
болничког простора по постељи). Изградња болнице је могућа и на другим 
одговарајућим теренима у оквиру рубног подручја Карловаца (према жељи 
инвеститора)1. 
 
Д) Заштита деце 
 
 За будућих 10.000 становника потребно је планирати предшколске установе 
према нормативима 50% обухваћености деце од 1 до 3 године и 100% 
обухваћености деце од 4 до 6 година. 
 
1. Предшколске установе 
 
Укупно потребна површина објеката је 4100 m2 
Потребна површина комплекса је 1,569 ha 
 
 Ако се од ових површина одузме постојећи комплекс дечије установе од 0,3 
ha и површина објекта од 1.252 m2, остаје да се до 2021. године изгради 2.848 m2 
објеката и уреди површина комплекса од 1,27 ha. Уколико се планирају 
комбиноване предшколске установе, потребно је резервисати нова два локалитета 
на два краја Сремских Карловаца (због удаљености које су веће од 1.500 m до 
централног дела) и то: први на Дудари и други у Горњем крају. Капацитети ових 
комбинованих установа су 180 деце са по 1.424 m2 површине објекта и по 0,63 ha 
површине комплекса. 
 Предшколске установе се могу формирати и у оквиру стамбених објеката, 
уз поштовање прописа из ове области. 
 
Ђ) Социјална заштита 
 
 Заштита старих лица у Сремским Карловцима релативно задовољава, јер 
постоје станови пензионера и клуб за старе са 140 m2. Могуће је планирати и дом 
за старе. У ову сврху могу се користити постојећи адаптирани објекти или 
изградити нови дом у оквиру планиране стамбене изградње. Норматив је 
минимум 25 m2 изграђеног простора по лежају и 30 m2 комплекса по кориснику, 
                                                 
1 Условима Министарства здравља дефинисано је да се у Сремским Карловцима не предвиђа 
изградња нових здравствених установа. Болница је планирана Програмом развоја Сремских 
Карловаца који је урадио Републички завод за развој 1998. године. 
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што значи да је за дом од 80 корисника потребно 2.000 m2 изграђеног простора и 
0,25 ha комплекса. 
 
Е) Спорт и рекреација 
 
 Укупна површина објеката физичке културе  у Сремским Карловцима 
износи 1.285 m2, а комплекса 2,63 ha, што не задовољава потребе (у потпуности) 
ни садашњег становништва. 
 За планираних 10.000 становника планирају се следећи објекти и 
површине. 
 
Спортски центар изнад Дворске баште се задржава, али без раније планираног 
објекта спортске хале 1,17 ha  
 
Спортско-рекреативни центар на Дунаву: 
-  планирана површина комплекса 8 ha 
- планирана површина рекреације у делу између насипа и 
 пруге (поред ретензије) 18 ha 
-  планирана површина објекта за разна спортска 
 удружења са 1000 чланова (3 m2 по члану) 1000 х 3= 3.000 m2. 
 
 За потребе становништва, ђака и омладине планира се на простору од  8 ha 
на подручју уз Дунав (преко пруге а десно од Стражиловског потока) један 
спортски центар за целе Сремске Карловце. Ово подразумева изградњу објекта од 
око 3.000 m2 са салом од 1000 m2 и свим потребним спортским теренима са 
површинама за рекреацију. У оквиру овог спортског центра неопходно је уредити 
и плажу. 
 Други простор за рекреацију на подручју уз Дунав је планиран између 
пруге и постојећег насипа (уз постојећу ретензију) са површином од око 18 ha.  
 Комплекс за физичку културу могуће је планирати и у оквиру Стражилова, 
као рекреацију ван граница грађевинског подручја на комплексу од 3 ha. 
 Простор за стрелиште се планира ван граница грађевинског подручја, а 
реализоваће се према условима који су прописани за овакву врсту изградње. 
 Марина, намењена пре свега наутичким спортовима, такође се планира ван 
грађевинског подручја у Дунавцу, односно на простору Калишта са комплексом од 
око 17 ha.  
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 Сем ових нових објеката и комплекса, у самим Карловцима је неопходно за 
потребе спорта реконструисати постојећи дом "Партизан" у центру града. 
 Викенд - зоне Караш, Бељешево и Занош и споменичко - рекреативна 
целина Стражилово у оквиру рубног предела знатно допуњују функцију 
рекреације Сремских Карловаца. 
 
Ж) Управа и удружења 
 
 У Сремским Карловцима постоје нови објекти за ватрогасни дом, милицију 
и пошту. Скупштина општине се сели из зграде бивше Патријаршијске библиотеке 
у зграду Магистрата која се реконструише и реновира. Овај реконструисан 
простор задовољава потребе општине Сремски Карловци. 
 Недостаје, међутим, простор за друштвене и политичке организације и 
простор за удружења и клубове. 
 
До 2021. године планира се следећи простор: 
- за друштвене и политичке организације 
 (30 m2 на 1000 становника) 10х30 m2= 300 m2. 
 
 Ови простори могу бити у проширењу центра према Дунаву, или у 
адаптираним постојећим објектима града. 
 Простори спортских удружења и клубова су обухваћени програмом спорта 
и рекреације. 
 
  

3.3.1.  Збирни преглед планираних и постојећих  површина објеката  
                        и комплекса  јавних служби 
          Табела 2. 
 
С А Д Р Ж А Ј И 

Планира се 10.000 
становника до 
2021. године 

Пост. садрж. јавних 
служби (грађ. 
подручja) 

Укупно старо и ново 
у грађ. подручју 

 План. 
нова пов. 
обј. у m2 

План. нова 
пов. ком. у 

ha  

Изграђ. 
површ. m2 

Комплекс 
ha 

Изграђ. 
површ. m2 

Комплекс 
ha 

1. ОБРАЗОВАЊЕ       
- основне школе 4.229 2,0 3.787 0,28 8.016 2,28 
- средње школе 6.000 1,5 9.450 1,25 15.450 2,75 
- интернати 6.000 0,45 3.152 0,30 9.152 0,75 
- високе школе 8.000 3,0 - - 8.000 3,0 
УКУПНО (1) 24.229 6,95 16.389 1,83 40.618 8,78 
2. НАУКА       
- комплекси за институте 
  и науку   (ван грађевин- 
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  ског подручја) 4  
1.000 10,0 2.552 6,78 

 
2.552 6,78 

3. КУЛТУРА       
- културно-конгресни 
  центар 

 
4.000 

 
1,0 

 
2.428 

 
0,45 

 
7.428 

 
1,95 

- Музеј Б.Радичевића 1.000 0,5     
УКУПНО (2 и 3) у 
грађевинском подручју 

 
5.000 1,5 4.980 7,23 

 
9.980 8,73 

4. ЗДРАВСТВО       
- болница (факултативно, 
  ван грађевинског 
  подручја) 

 
 

6.000 1,0 1.200 0,3 

 
 

1.200 0,3 
5. ЗАШТИТА ДЕЦЕ       
- предшколске установе 2.848 1,27 1.250 0,3 4.098 1,57 
6. СПОРТ И  
    РЕКРЕАЦИЈА 

      

- спортски центар на  
   Дунаву 

 
3.000 

 
10,0 

    

- Рекреациони центар на 
  Дунаву уз ретензију 

 
300 

 
18,0 

    

- спортски терени на 
  Стражилову (ван гра- 
  ђевинског подручја) 

 
 
 

 
 

1,0 

    

- марина у Дунавцу на      
  Калишту (ван грађевин-  
  ског подручја) 

 
 

4.000 

 
 

17,0 

    

УКУПНО (6) у 
грађевинском подручју 

 
3.300 26,0 1.285 2,63 

 
4.585 28,63 

7. СЛУЖБЕ И 
    УДРУЖЕЊА 

      

- друштвене и политичке 
  организације 

 
360 

 
 

 
140 

 
- 

 
500 

 
- 

УКУПНО (1-7)  47.737  67,72     
УКУПНО (1-7) 
у оквиру грађевинског 
подручја 

 
 

35.737 38,72 25.242 12,29 

 
 

60.980 48,0 
4. Површине ван грађевинског подручја се изузимају из збира. 
 
 Укупно у Сремским Карловцима је планирано 60.980 m2 изграђеног 
простора и 48 ha комплекса јавних служби. Од тога је 25.242 m2 и 12,29 ha 
постојећи простор, а 35,72 ha планирани. Поред тога, у рубном пределу је 
планирано још 11.200 m2 изграђеног простора, односно још 29 ha комплекса. 
 Постојећи објекти и мањи комплекси испод 1 ha површине реализују се на 
основу генералног плана. За веће целине и за планиране комплексе неопходна је 
израда регулационог плана или плана парцелације. 
 

Урбанистички показатељи: 
Спратност је ограничена на највише П+1+Пк., изузетно П+2 као и за  целе 

Карловце. Сi - до 50%, Кiz - до 0,8. 
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За све објекте јавних служби и друге нестамбене објекте захтева се највећа 
могућа пажња код пројектовања и код реализације.  

Волумени ових објеката треба да буду усклађени са наслеђеним по правилу 
уситњеним структурама насеља, с тим да функција што је више могуће буде 
прилагођена па и подређена облику како би се нове структуре прилагодиле и 
уклопиле у наслеђене просторне целине насеља.  

Тамо где се нова изградња директно наслања на постојећу мора се 
поштовати већ формирана грађевинска линија улице или блока али тамо где то 
није случај не мора – може се формирати слободно.  

Примењени материјали код обраде фасада морају бити традиционални –      
– малтер, цреп и друго. Не дозвољавају се врло високо тзв. "алпски кровови".  

 
3.4. Површине јавног коришћења - цркве Сремских Карловаца 
 
 Сремски Карловци су још у 16. веку били развијен црквени центар 
православних Срба. У 18. веку Карловци су постали седиште архиепископа-
митрополита Српске православне цркве, а од 1848. до 1920. године у Карловцима 
је било и седиште српских патријарха. 
 Овако значајне функције у прошлости имале су одраза и на стање данас, 
што се огледа у монументалним објектима и у још увек значајној функцији 
Српске православне цркве у Сремским Карловцима где се налазе: резиденцијални 
простори Патријаршије, седиште Епархије сремске, Парохија карловачка и 
Средња богословска школа са интернатом. 
 У Сремским Карловцима се такође налазе три храма Српске православне 
цркве из 18. века изузетне вредности - Саборна црква, Горња црква и Доња црква 
и две капеле - на Чератском гробљу и у оквиру Патријаршијског двора. 
 
 Преглед показатеља везаних за објекте Српске православне цркве 
Ред. 
бр. 

 
Назив намене 

Изграђена 
површ. m2 

(нето) 

Површина 
комплекса 

m2  

 
Садржај 

 
1. Цркве (храмови) 1070 9002 цркве и капеле 
2. Резиденцијално-управне зграде 6060 12618 стара и нова Патри- 

јаршија и стамб.обј. 
свештенства 

3. Образовне институције 7797 6324 Богословија са ин- 
тернатом 

4. Привредни објекти 1568 242 фабрика свећа 
 УКУПНО: 16495 30186  
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Поред тога, Српска православна црква има у Сремским Карловцима и 
друга бивша власништва, од којих су најважнија: 
 
 
Ред. 
бр. 

 
Назив 

Изграђена 
површина m2 

(нето) 

Површина 
парцеле 

комплекса m2 
1. Стефанеум (данас) објекат Института 

српског народа 
 

1452 
 

4875 
2. Патријаршијска библиотека (данас) 

зграда Општине 
 

1956 
 

1172 
3. Дворска башта (данас) запуштена 

зелена површина 
 

543 
 

59673 
 
 Католичка црква има, такође, дугу традицију у Сремским Карловцима, тако 
су садашњи храм и Парохијски дом на Бранковом тргу саграђени у 18. веку на 
месту старијих. Поред тога, Католичкој цркви припадају Капела мира, капела на 
Католичком гробљу и "Калварија" са укупном изграђеном површином од 1138 m2 
и 1,13 ha комплекса. 
 Овако значајни капацитети, посебно значајни капацитети Српске 
православне цркве омогућавају да и сада важан и значајан верски центар - 
Карловци то постану још више. 
 
Генералним планом се стога предвиђа следеће: 
 
-  очување свих постојећих комплекса и објеката који припадају црквама и 
- проширење комплекса тамо где је то могуће обједињавањем слободног 

простора Богословског интерната и Стефанеума и обједињавањем комплекса 
порте Доње цркве са суседном парцелом на којој се сада налазе привремени 
објекти пензионера. 

 
 Много је, међутим, важније и значајније да се постојећи црквени објекти 
боље и ефикасније користе, што би могло обухватити: 
- организовање великих црквених скупова (сабора) у Сремским Карловцима; 
- дефинисан програм сталног и повременог коришћења зграде Патријаршије 

(галеријске и музејске поставке, семинари, предавања); 
-  такмичења црквених хорова или хорова који негују црквену музику (ово делом 

већ постоји); 
-   такмичење у проповедништву и друго. 
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3.5. Становање 
 
 Подручје становања заузима око 180 ha2, што износи 39% грађевинског 
подручја Сремских Карловаца. 
 Од тога је око 66 ha наслеђено, на 63 ha је у новије време реализовано или 
делимично реализовано становање, а на 48 ha се планира проширење намене 
становања. 
 Просечна густина насељености износи око 55 ст/hа укупног подручја на 
коме је становање преовлађујућа или пратећа - комплементарна намена. 
 Оваква бруто густина насељености одговара карактеру насеља, циљевима 
заштите и очувања идентитета, а истовремено омогућава да се развије више 
облика породичног и специфичног вишепородичног становања средњих густина 
насељености - градског начина становања које се развија на принципима 
традиционалног војвођанског становања. 
 Грађевинско подручје Сремских Карловаца са становишта становања 
садржи: 
 - становање као преовлађујућу намену, које обухвата све јавне службе у 

функцији намене и друге комплементарне садржаје који се могу градити 
под условима утврђеним генералним планом; 

 - становање као комплементарну, пратећу намену у центру, пословним 
зонама и евентуално другим локацијама и 

 - специфичне облике становања - интернати, пословни станови, атељеи, 
летњиковци и слично, којима се омогућава или подстиче развој неких 
функција (образовање, специфични видови производње, туризам и др.) са 
трајним, сезонским или повременим становањем. 

У Сремским Карловцима развијаће се два основна облика становања: 
 
 (1) породично становање и то: 
 - становање у прекинутом низу (са могућношћу трансформисања у 

непрекинути или делимично прекинути низ) - традиционално 
становање; 

 - становање у слободностојећим или двојним кућама - новији и 
планирани облици становања; 

 (2)  вишепородично становање средњих густина насељености и то: 
 - специфично становање које се развија на принципима традиционалног; 
 - новије (наслеђено) становање са објектима на заједничкој парцели и са 

појединачним објектима веће спратности (ове целине се сматрају 
завршеним). 

                                                 
2 Заједно са становањем у центру. 
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 3.5.1. Становање као преовлађујућа намена 
 
 За делове града где је становање преовлађујућа намена утврђују се 
карактеристичне целине (зоне) за које се условљавају посебна правила 
парцелације и регулације. Те су зоне следеће: 
 
 А. Зона мешовите изградње и 
 Б. Зона породичне изградње, односно породичног становања 
 У зони породичног становања постоје такође две карактеристичне 

целине:  
 - са блоковима традиционалног начина становања, у прекинутом   низу - 

старије наслеђено становање и 
 - са блоковима у којима је у целости или делимично реализовано 

становање са слободностојећим или двојним објектима - новије 
породично становање. 

 Услови заштите, реконструкције и изградње који обухватају правила 
(величину и димензије парцеле, положај објеката и начин изградње на парцели, 
спратност) и урбанистичке показатеље (Si, Kiz) утврђују се у складу са: (1) 
Законом о планирању и уређењу простора и насеља, (2) Генералним 
урбанистичким планом Сремских Карловаца и документацијом којом је тај 
генерални план разрађиван (у блоковима који су реализовани или је реализација у 
току, а у циљу обезбеђења континуитета и правне сигурности инвеститора) и (3) у 
складу са Правилником о општим правилима регулације и парцелације у свим 
деловима у којима се планира нова изградња, као и у постојећим уколико су ти 
услови повољнији по инвеститоре, а не нарушавају створене услове на парцели и 
окружењу. 
 У свим деловима са различитим облицима становања примењују се општи 
услови и то: 
 - стамбени објекат се гради на парцели; 
 - стамбени објекат се у наслеђеном делу гради тако да се грађевинска 
линија главног објекта поклапа са регулационом линијом; у новим деловима 
грађевинска линија може бити померена; 
 - на парцели постоји само један стамбени објекат. Изузетак представљају 
објекти у наслеђеном ткиву града који се као такви задржавају; 
 - поштује се затечена парцелација. Постојећа парцела се може делити или 
спајати (са суседним) уколико тиме не нарушава односе у окружењу; 
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 - објекти у зони становања могу бити стамбени, стамбено-пословни или 
пословни; увођење радних активности је могуће у свим целинама и парцелама 
уколико то просторни и хигијенски услови дозвољавају (уколико не смета 
становању); 
 - пословне просторије могу се градити у саставу стамбеног објекта, у 
саставу дворишног објекта или као самостални објекат, зависно од врсте и 
делатности; 
 - за пословне просторије у зонама становања, које гасовима, отпадним 
водама, буком, вибрацијама, зрачењем или другим штетним дејством, могу да 
угрозе услове становања, ради се анализа утицаја на животну средину, када је то 
обавезно према Правилнику о анализи утицаја објеката односно радова на 
животну средину, а када то није, ради се анализа утицаја на околину, с тим да ове 
просторије морају бити удаљене најмање 15 m од стамбених објеката;   
 - величина помоћног објекта је највише 30 m2;  
 - паркирање и гаражирање возила за становање и пословање решава се на 
парцели, изузев у условима када то због затеченог стања или услова заштите (и 
сличног) није могуће; 
 - склоништа се граде према условима утврђеним "Мерама заштите у 
случају рата и непосредне ратне опасности"; 
 - обавезна је изградња косих кровова; 
 - највећа дозвољена спратност објеката је П+1, изузетно П+2. Дозвољава се 
изградња сутерена или подрума тамо где простор није угрожен подземном водом. 
Активно коришћење поткровља је дозвољено на целој територији града. 

Посебни услови у свим деловима подручја су следећи: 
 - условљава се посебно пажљиво обликовање истакнутих места - код 
угаоних парцела (нивелисање, ограђивање) и код планирања објеката у улицама 
које су управне на изохипсе терена; 
 - парцела која излази на две улице може се делити без обзира на површину 
и 
 - не дозвољавају се мансардни кровови. 
 
А. Зона мешовите стамбене изградње 
 
 Обухват - Зона обухвата блокове који се директно ослањају на простор 
градског центра и има површину од 37 ha.  
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 Карактер намене - У блоковима који чине зону су парцеле са очуваним 
традиционалним начином изградње - са стамбеним, стамбено-пословним или 
пословним објектима. 
 Објекти становања су породични или вишепородични (са 5-7 станова). 
Станови се користе стално или повремено, односно могу бити пословни, за 
повремено коришћење и слично. 
 Режим - За део зоне се утврђује режим заштите градитељског наслеђа, а за 
преостали део подручја режим у коме се не мења парцелација и регулација. 
Реализација је на основу генералног плана.  
 Парцелација - Задржава се постојећа парцелација. Деоба парцела се 
дозвољава уколико се могу добити две или више парцела минималне величине за 
одређени вид становања (за објекте у прекинутом низу 200 m2), односно 
дозвољава се спајање парцела уколико су постојеће величине до макс. 300 m2 уз 
могућност одступања до 10%. 
 Парцеле стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката не могу 
бити веће од 600 m2. Изузетно, за потребе јавних служби или за потребе других 
садржаја значајних за град, парцеле могу бити веће, али се тада морају посебно 
одредити услови изградње објеката како не би дошло до нарушавања наслеђеног 
склада у волуменима, обликовању и другом. 
 Регулација - Задржавају се постојеће регулационе линије, које су 
истовремено и грађевинске. 
 
Положај и облик објеката 
 Објекти се постављају на једној граници парцеле (према суседу) и на 
грађевинској линији - у прекинутом или непрекинутом низу. Дозвољена је 
изградња објеката чија је основа облика ћириличног слова Г и П и формирање 
низа са полуатријумским или атријумским коришћењем парцела. 
 Уколико се изградњом формира прекинути низ, удаљеност од границе 
према суседу износи мин. 4 m.  
 На свакој парцели потребно је обезбедити колски улаз, сем у изузетним 
случајевима у којима се дозвољава изградња породичне куће и пословног 
простора који не захтева манипулисање возила. 
 Помоћни и други објекти су у саставу јединственог објекта. Уколико то 
није могуће, постављају се као слободностојећи у складу са наслеђеном 
организацијом суседних парцела. 
 
Урбанистички показатељи (за парцелу) 
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 Si - 50%, макс. 70%. Уколико је постојећа изграђеност парцеле већа, 
задржава се каква јесте; Kiz дo 1,0. 
 Ограде - Ограђивање уличног дела парцеле се усклађује са начином 
ограђивања у суседству. Могуће је подизање зиданих ограда или делимично 
зиданих и прозрачних. Ограде се постављају на грађевинској линији која се овде 
поклапа са регулационом. 
 Посебне целине - Унутар зоне постојећи блок вишепородичног становања 
средњих густина (код Железничке улице) и појединачни објекти изван 
традиционалних облика задржавају се и сматрају завршеним. Дозвољавају се 
адаптације у циљу промене унутар дозвољених намена, интервенције којима се 
мења структура станова, побољшава квалитет живљења, повећава ниво 
уређености простора и друго. 
 
Б. Зона породичног становања 
 
 Породично становање обухвата - традиционално породично становање, 
новије породично становање и планирано (ново) породично становање. 
 

Б.1. Традиционално породично становање 
 
 Овом облику становања припадају блокови Доњег краја и делови око 
Стражиловске улице са укупном површином од 29 ha.  
 
 Карактеристике - Ови блокови обухватају једноставне и сложеније 
(развијеније) облике традиционалне породичне куће, са помоћним и економским 
објектима које користе пољопривредна и мешовита домаћинства (вински подруми, 
кошеви, гараже за механизацију, разноврсне оставе, стаје  и слично). 
 Развој постојећих и изградња нових објеката треба да следи принципе на 
којима су настајали ови, за Сремске Карловце карактеристични облици изградње. 
 Режим - Реализација је на основу генералног плана. Ови делови имају 
статус подручја у којима се неће мењати регулација и парцелација. 
 Парцелација - Задржава се постојећа парцелација. На захтев инвеститора 
парцеле се могу делити до минималне површине од 200 m2 (односно до 180 m2) и 
спајати до максималне површине од 600 m2 (односно до 660 m2). Најмања 
ширина парцеле у прекинутом низу је 9 m, односно 8,5 m у непрекинутом. 
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 На парцелама већим од 250 m2 дозвољава се изградња економских објеката 
за пољопривредну производњу. Ови објекти се постављају на економском делу 
парцеле, на коме Si не прелази 30%. 
 Објекти се постављају у складу са санитарним и противпожарним 
прописима. 
 Регулација - Регулациона линија се задржава. Регулациона линија и 
грађевинска линија се поклапају. 
 Објекти се постављају на једној (по правилу северној) граници према 
суседу и на грађевинској линији, у прекинутом или непрекинутом низу. 
 Уколико се формира прекинути низ, удаљење објекта од суседа је минимум 
4 m. 
 На свакој парцели обезбеђује се колски прилаз и паркирање аутомобила и 
механизације. 
 
Урбанистички показатељи (за парцелу) 
 Si до 50%; Si економског дела парцеле је до 30%, (уколико је постојећа 
изграђеност парцеле већа, задржава се каква јесте); Kiz до 0,8. 
 

Б.2. Новије породично становање 
 
 Овим обликом становања изграђени су скоро сви периферни делови града. 
Укупна површина новијег породичног становања износи 63 ha.  
 Режим је појединачна реконструкција или изградња објеката, односно 
завршавање започетих целина на основу планова према којима је започета 
реализација. 
 Поштује се: постојеће регулационе и грађевинске линије, максимална 
спратност П+1 + Пк. и сви општи услови за изградњу. 
 Захтеви за нову парцелацију (препарцелацију), реконструкцију и замену 
објеката одобравају се уколико задовољавају услове и показатеље из Правилника о 
општим правилима регулације и парцелације и Генералног плана Сремских 
Карловаца, односно оне који су за инвеститора повољнији, а не нарушавају 
створене односе у ближем окружењу (величина парцеле 300 - 600 m2 за 
слободностојеће, а 200 - 300 m2 за двојне, уз толеранцију одступања до 10%; 
ширина фронта 10 - 12 m2, односно 8,5 m за двојне)3. 
 Урбанистички показатељи (за парцелу) - Si 30 - 50; Kiz до 0,8. 

                                                 
3 Распон је повећан пошто уважава минимуме, максимуме и толеранције из оба документа. 
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 На постојећим изграђеним парцелама могу се градити помоћне просторије 
од ватроотпорног материјала, изван стамбеног објекта (као слободностојећи), на 
минималној удаљености од 7 m.  
 У случају изградње новог стамбеног објекта П+1+Пк., помоћни објекти се 
могу градити у саставу стамбеног објекта или као његов анекс. 
 Помоћни објекат садржи гаражу: оставу или пословање чија делатност 
гасовима, отпадним водама, буком, вибрацијом или другим штетним дејством не 
угрожава услове становања. 
 Максимални габарит помоћног објекта је 30 m2. 
 Помоћни просторије се граде као анекси, у саставу главног објекта или као 
самостални приземни објекти. 
 Унутар овог облика становања присутни су појединачни локалитети и 
локације супстандардног становања (према димензијама и укупној површини 
парцела), без могућности да се отклони основни узрок супстандардности (Дока, 
локалитети код Чератског гробља, појединачне локације). 
 Овде се задржава постојећа парцелација. Величина парцеле и 
урбанистички показатељи (Si до 50%, Kiz до 0,8) условљавају обим, а 
усклађивање са околином начин интервенција. Уколико је постојећи Si парцеле 
већи од 50%, задржава се какав јесте. 
 
 
 
 

 
Б.3. Планирано (ново) породично становање 

Становање у слободностојећим и (изузетно) двојним објектима 
 
 Површина од 48 ha на ободу Сремских Карловаца намењује се за ново 
породично становање.  
 Ровине се реализују према донетом регулационом плану, док ће се за 
израду осталих планова примењивати Правилник о општим правилима регулације 
и парцелације, уз неопходна одступања која ће се утврдити приликом израде 
планова, а која ће настати због теренских услова, облика, величине и праваца 
пружања постојећих катастарских парцела, поштовања техничких прописа за 
решавање саобраћаја и друге инфраструктуре и сличног. 
 Спратност објеката се ограничава на П+1+Пк. а број станова се ограничава 
на један или два, само изузетно број станова може бити и већи али не већи од 
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четири стана. Просечна бруто густина становања је до 50 становника на хектар. За 
реализацију комплекса планираног становања потребна је израда регулационог 
плана или плана парцелације. 
 
 3.5.2. Становање као пратећа или комплементарна намена 
 
 Становање у центру, пословним зонама, универзитетском центру 
(интернати) и другим реализоваће се у складу са условима који проистичу  из 
основне намене, а дефинисаће се одговарајућим регулационим плановима. 
 
 3.5.3. Нетипични облици становања 
 
 За неке делове планираних (нових) стамбених зона оставља се могућност 
да буду коришћени изван услова које утврђује правилник и утврђених услова за 
поједине облике становања. Посебно се наглашава да је по ободу подручја, према 
условима који ће се утврдити у време реализације, могуће на парцелама  већим од 
600 m2 изградити: летњиковце, виле, објекте за наменско или повремено 
становање, становање у комбинацији са пословним садржајима (нпр. 
стационарима за лечење, рекреативним и угоститељско-туристичким садржајима, 
затим групе фармерског становања и сл.). 
 
 
 
 3.5.4. Преглед показатеља подручја становања Сремских Карловаца 
                                   Табела 3. 
Ред. 
број 

Назив зоне Површина 
зоне ha 

Учешће 
површи- 
на % 

Густ. станова- 
ња у оквиру зоне 

бруто ст/ha 

Просечно  
за зону 
Si и Kiz 

Основ за 
реализа- 
цију 

1. Становање у  
зони мешовите 
изградње 

 
 

37 

 
 

21 

 
 

до 110 

 
Si-дo 70% 
Kiz-до 0,7 

 
Генерални 
план 

2. Породично ста- 
новање 
2.1. Традицио- 
нално породи- 
чно становање 
2.2. Новије по- 
родично ста- 

 
 

29 
 
 

63 

 
 

16 
 
 

35 

 
 

до 60 
 
 

до 60 

 
 
Si-до 50% 
Kiz-до 0,5 

 
 
Генерални 
план 
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новање  
3. Планирано  

(ново) стано- 
вање 

 
 

48 

 
 

28 

 
 

до 504 

 
Si-до 40% 
Kiz-до 0,5 

Регулаци- 
они план 
или план 
парцела- 
ције 

 УКУПНО: 177 100 Просек 56   
Овоме је потребно додати становање у центру где је 180 - 200 станова или 

540 - 600 становника. 
 Планирани број становника Сремских Карловаца је 10.000 становника до 
2021. године. 
 У просторном смислу остављена је могућност одређеног повећања до 
12.000, односно до 20%. 
 
3.6. Зоне радних активности 
 
 Површине за радне (привредне) активности су у Сремским Карловцима 
организоване на следећи начин.  
 
А. У оквиру грађевинског подручја града: 
 - као пословање (које не смета становању) у оквиру стамбених зона 
(парцела) и 
 - као посебни мањи радни (пословни) комплекси уз пут M-22/1. 
Б. У оквиру рубног предела: 
 - привредни комплекс циглане “Стражилово”, 
 - привредна зона Просјанице. 
 

3.6.1. Радне активности у грађевинском подручју 
 
Услови реализације пословања у стамбеним зонама, односно на стамбеним 

парцелама детаљно су дефинисани у поглављу становања. 
Мањи привредни (радни, пословни) комплекси уз пут M-22/1 обухватају: 

пословни центар “Кишова бара” са површином од 4,2 ha, простор бивше Жагерове 
баре, њему суседни простор уз Његошеву улицу, мањи простор уз пут према 
извору "Мутице" и део простора садашње железничке станице (који ће након 
изградње нове променити намену) са површином од 4,3 ha. 

На овим комплексима, укупне површине 8,5 ha, планирају се мањи 
пословни објекти (или производни погони) услужно и производно занатство, 
трговина, складишни простор и друго. 
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У оквиру основне намене пословања могуће је и присуство становања што 
ће се дефинисати и регулационим планом или урбанистичким пројектом чија је 
израда за ове комплексе потребна. Изузетак је простор планиране складишне зоне 
или других сличних садржаја (простор садашње железничке станице) где се 
становање не дозвољава. 

 
Услови за реализацију комплекса су следећи: 
- Si - до 50%; Кiz - до 0,8, 
- спратност објеката П+1+Пк., изузетно П+2 (без поткровља), 
- кровови су коси, мансардни кровови се не дозвољавају, 

 - простор садашње железничке станице улази у заштитни појас пруге 
великих брзина од 100 m, стога се за њега морају посебно тражити и услови од 
железнице и обезбедити заштита од буке. 
 Реализација - На основу регулационог плана. 
 Напомена - Комплекси радних активности уз пут M-22/1су изузетно 
осетљиви са становишта обликовања и њима се мора посветити највећа могућа 
пажња. 
 
 3.6.2. Радне активности у рубном пределу 
 
 Привредна зона циглане “Стражилово” има површину комплекса    21,4 ha, 
са планираним проширењем од 53,45 ha, а са заштитним појасом од     103,28 ha. 
 Привредна зона Просјанице има површину од 45 ha са могућношћу 
одређеног проширења, а најдаље до границе катастарске општине. 
 
 
 
3.7. Комуналне површине 
 
 Комуналне површине обухватају у грађевинском подручју комплексе 
гробља и градску пијацу.  
 
 3.7.1. Гробља 
 
 У Сремским Карловцима постоје три гробља. 
Ред. бр. Н а з и в Површина 
1. Православно и католичко гробље на Магарчевом брегу 2,50 ha 
2. Православно чератско гробље 2,18 ha

                                                                                                                                               
4 Код Ровина се задржава бруто густина становања од 58,3 становника/ha како је дато усвојеним 
регулационим планом. 
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3. Католичко гробље на Доки 0,90 ha
 УКУПНО: 5,88 ha 
 
 Површина гробља од 5,88 ha задовољава потребе планираних 10.000 
становника Сремских Карловаца5 до 2021. године. 
 С обзиром да је и положај постојећих гробља на узвишењима Магарчевог и 
Чератског брега, односно на падини потока Доке такав да не угрожава друге 
суседне садржаје (довољно изолован), гробља се задржавају каква јесу, с тим да се 
за низ стамбених зграда, које се налазе на северној и југоисточној ивици 
Чератског гробља, предвиђа ограничење развоја  или пресељење. 
 
 3.7.2. Пијаца 
 
 Пијаца која се у Сремским Карловцима налази на углу Прерадовићеве и 
Мажуранићеве улице, са укупном површином комплекса од 1205 m2 и 135 m2 
изграђеног продајног простора, односно са мањим проширењем уз пут M-22/1, 
задовољава потребе насеља, с тим да се за удаљеније делове на Ровинама, Дудари 
и на Ешиковцу предвиђају мање површине за продају пијачних производа, што ће 
бити дефинисано одговарајућим регулационим плановима. Исто тако, обезбедиће 
се могућност да се воће и поврће продаје у продавницама (ове намене) на целој 
територији насеља. 
 
3.8. Зелене површине 
 
 Зелене површине грађевинског подручја Сремских Карловаца обухватају: 
јавне зелене површине, зеленило у оквиру других намена, заштитно зеленило и 
ивичне зелене површине града. 
 
 3.8.1. Јавне зелене површине 
 
 Јавне зелене површине сачињавају: парковске површине, улично и 
зеленило тргова. 
 Паркови 
 Најзначајнија парковска површина Сремских Карловаца је Дворска башта. 
Ова наслеђена вредна природна целина - арборетум, заштићена је као споменик 
природе и заузима површину (заједно са припадајућим расадником) од 5,7 ha, са 
заштитним појасом 6,97 ha. Дворском баштом управља Национални парк "Фрушка 
гора". 

                                                 
5 Норматив је 0,4 ha на 1000 становника. 
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 Друге парковске површине су: озелењен простор трга Карловачке 
митрополије - 0,5 ha и зелени простор између зграда музеја и дома здравља и 
Железничке улице са површином од 0,45 ha. 
 Укупна јавна парковска површина Сремских Карловаца износи 7 ha. 
 
 Улично и зеленило тргова и скверова 
 Карловци немају дрвореде или се они појављују спорадично и без 
континуитета, што је последица наслеђене структуре града - уских, стрмих и 
кривудавих улица. Недостатак дрвореда је донекле надокнађен малим, по правилу 
денивелисаним скверовима на раскршћима (укрштању) улица. 
 Ови озелењени простори су драгоцени и заједно са зеленим површинама 
око јавних чесми трајно се задржавају. 
 Поред тога, у свим новим улицама, уз постојећи пут M-22/1 и уз његову 
нову трасу, односно уз постојећу и планирану железничку пругу, планиране су 
зелене површине са дрворедима. Укупна површина уличног зеленила града је 8,5 
ha. 
 Трг Бранка Радичевића је једини трг Сремских Карловаца, заштићена 
културно-историјска целина од изузетног значаја. Трг је, међутим, и озелењена 
површина (високим лишћарима) од 0,7 ha. 
 
 Преглед јавних зелених површина Сремских Карловаца је следећи: 
 - парковске површине 7 ha 
 - улично зеленило 8,5 ha 
 - зеленило трга 0,7 ha  
  Укупно:            16,2 ha.  
 
 
 3.8.2. Зелене површине у оквиру других намена 
 
 Зеленило у оквиру других намена је у Сремским Карловцима врло значајно 
и обухвата: зелене површине уз верске објекте (црквене порте и друго), уз објекте 
образовања и културе, зеленило гробља и зелене површине спортских и 
рекреативних комплекса. 
 Сремски Карловци немају довољно јавних зелених површина и немају 
уличне дрвореде, али их зелене површине у оквиру комплекса друге намене чине 
зеленим градом. 
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 Укупна површина овог (често веома квалитетног) зеленила, које је 
срачунато у оквиру својих намена и не исказује се посебно, је 32 ha, односно 
заједно са површинама гробља 38 ha. 
 
 3.8.3. Површине насипа и ретензије 
 
 Површине насипа су специфичне зелене површине, највећим делом 
травнате код којих, због услова очувања насипа, није дозвољена садња високог 
дрвећа. 
 Ретензија, поред своје основне функције прикупљања атмосферских вода 
насеља, је и озелењен простор. 
 Укупна површина насипа и ретензије износи 37 ha. 
 
 3.8.4. Заштитно и ивично зеленило 
 
 Заштитно зеленило обухвата зелене заштитне појасеве уз Стражиловски и 
поток Доку и просторе великих стрмина, Магарчев брег и друге, а ивично 
зеленило, простор између изграђених (и планираних за изградњу) површина града 
и границе грађевинског подручја, просторе на које се непосредно настављају 
пољопривредне површине рубног предела Сремских Карловаца.  
 Укупна површина заштитног и ивичног зеленила износи 80,9 ha и на овим 
површинама није дозвољена никаква изградња. 
 Површине ивичног зеленила  се користе као обрадиво земљиште. 
 Зелене површине између постојеће железничке пруге и обале Дунава  (сада 
небрањен део) до изградње новог насипа користе се на начин као и  до сада - за 
спорт, рекреацију и друго. 
 
 
 3.8.5. Зеленило окућница 
 
 Зеленило окућница (зеленило на парцели) је у Сремским Карловцима веома 
заступљено. Ове површине, које улазе у састав стамбених зона, умногоме 
доприносе укупној озелењености насеља. 
 Површине зеленила у оквиру окућница  износе 53 ha. 
 
 3.8.6. Преглед зелених површина Сремских Карловаца 
 
 Код прегледа зелених површина насеља постоје две врсте обрачуна и то: 
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 1. - стварни збир зелених површина који обухвата и зеленило у оквиру 
других намена и 
 2. - искључиво зелене површине које улазе у биланс површина насеља. 
 
 Преглед зелених површина присутних у насељу 
               Табела 4. 
Ред 
бр. 

Назив Површина 
ha 

Учешће 
% 

1. Јавно зеленило 16,2 7,2 
2. Зеленило у оквиру других намена 32,0 14,2 
3. Зеленило насипа и ретензије 37,0 16,4 
4. Зеленило гробља 6,0 2,6 
5. Заштитно и ивично зеленило 80,9 35,9 
6. Зеленило окућница 53,0 23,7 

 Укупно: 225,1 100,0 
 
 Површина од 225,1 ha зеленила учествује у укупној површини 
грађевинског подручја града (465,6 ha) са 48%, а у односу на планираних       
10.000 становника даје однос од 22,5 m2/становнику, што је повољан однос. 
 Зелене површине које улазе у биланс површина града су следеће: 
 1. - Јавно зеленило 16,2 ha 
 5. - Заштитно и рубно зеленило 80,9 ha  
   Укупно:       97,1 ha.  
 
 Површина од 97,1 ha представља само 43% од укупних зелених површина 
присутних у насељу. 
 
Реализација 
 Заштићена природна целина Дворска башта и заштићена споменичка 
целина Трг Бранка Радичевића (која је и зелена површина) реализују се на основу 
регулационог плана, а све остале зелене површине се реализују на основу 
генералног плана. 
 

3.9. Простори са посебним особеностима  
       и ограничењима 
 
 3.9.1. Заштита културних добара 
 
 Специфичност Сремских Карловаца, њихов значај као средишта културе и 
духовности српског народа и висока концентрација вредног урбаног наслеђа 
условили су посвећивање посебне пажње заштити непокрет-них културних 
добара. 
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Преглед заштићених културних добара је следећи: 
 
Археолошка налазишта 
 -  локалитети: Караш, Селиште, Кривац, карловачка поља, виноград 

Штрасера, улица Фрушкогорска 3, улица Патријарха Рајачића 13, порта 
Горње цркве, двориште зграде Скупштине општине, падине Чератског 
брега и локалитет Лака стаза. 

 
Просторно-културно-историјска целина 
Заштићена као културно добро од изузетног значаја: 
 - Трг Бранка Радичевића и Трг Карловачке митрополије са уливним улицама: 

Патријарха Рајачића, Митрополита Стратимировића и Карловачких ђака. 
 

Знаменито место 
 -  Капела мира са припадајућом парцелом. 
 
Појединачни заштићени објекти 
 - објекти: на Тргу Бранка Радичевића 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6 и 8; на 

Тргу Карловачке митрополије 1, 2 и 3; у улици Митрополита 
Стратимировића 18 и улици Патријарха Рајачића 16; 

 - цркве: православна Саборна на Тргу Бранка Радичевића, Горња православна 
црква у улици Патријарха Рајачића, Доња православна црква у улици 
Митрополита Стратимировића и католичка црква на Тргу Бранка 
Радичевића; 

 - споменици и спомен - чесме: чесма "Четири лава" на Тргу Бранка 
Радичевића, чесма "патријарховац" у дворишту музеја, споменик палим 
борцима и жртвама фашистичког терора на Тргу Карловачке митропо-лије, 
гроб Бранка Радичевића на Стражилову, два надгробна споменика на 
Чератском гробљу и три надгробна споменика на гробљу на Магарчевом 
брегу. 

 
 Сви појединачно заштићени објекти, изузев Капеле мира, споменика на 
гробљима и споменика на Стражилову, улазе у састав заштићене просторне 
целине Tрга Бранка Радичевића и Tрга Карловачке митрополије са уливним 
улицама, чија је укупна површина (са припадајућим парацелама) 10 ha. 
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 Генералним планом се, међутим, дефинише зона заштите центра од    22 ha 
чиме су обухваћени и простори непосредне околине заштићене целине (дато на 
графичком приказу). 
 Поред тога, за све наслеђене формиране целине Сремских Карловаца 
предвиђа се очување матрице постојећих саобраћајница и блокова, задржавање 
изградње објеката на парцели, положаја главне зграде на уличној грађевинској 
линији, усаглашавање спратности, и висина објеката и друго. 
 За целе Карловце се ограничава спратност на П+1+Пк, само изузетно П+2, 
а посебно се наглашава потреба очувања појединих веома карактеристичних 
целина, раскршћа улица (по правилу денивелисаних), уличних чесми и другог. 
 У зони заштите Сремских Карловаца изградња се може реализовати само 
на основу усвојеног регулационог плана или урбанистичког пројекта. 
 Ови планови ће се радити на основу претходне урађене валоризације 
објеката, коју ће урадити надлежни Завод за заштиту споменика културе, с 
обзиром да у зони поред вредних или изузетно вредних постоје и они мање 
вредни па и безвредни, односно објекти који зону нарушавају. 
 Предвиђају се три категорије објеката, а услови су следећи. 
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Категорија А. - чине је објекти код којих мора остати непромењен хори-

зонтални и вертикални габарит. Не дозвољава се доградња и надоградња. 
Изузетно, дворишни делови објеката могу бити дограђени или надограђени, али 
не изнад висине уличног габарита објекта. Улична фасада се не може мењати 
изузев када је оштећена ранијим изменама. У том случају промене морају 
доприносити повратку на изворно стање и то како у смислу обликовања, тако и у 
примењеним материјалима. Исто се односи на облик и нагиб крова и на врсту 
кровног покривача. 
 Дозвољене су (и пожељне) све врсте осавремењавања и бољег коришћења 
објекта, а то подразумева унутрашње адаптације и реконструкције, увођење 
савремених инсталација, активно коришћење тавана и подрума (тамо где је то 
могуће) и промене намене (објекта или делова објекта) уколико су нове са 
становишта зоне заштите повољније од претходних. Етажа сутерена се не може 
користити за становање, а приземље и више етаже могу бити стамбени или 
пословни простор, с тим да врста пословног простора мора бити таква да не 
угрожава суседе. Склониште се не предвиђа. 
 Дворишни простор мора бити у свему усклађен са објектом. Могуће је 
наткривање (застакљивање) атријумских дворишних простора. 
 Код објеката мешовите намене у приземним дворишним етажама није 
пожељно становање. 
 Остали објекти на парцели (ако их има) не подлежу режиму главног А. 
објекта, решавају се слободно у складу са својом валоризацијом, али тако да не 
угрозе главни објекат. Препарцелација се не предвиђа, али је (изузетно) могућа. 
 
 Категорија Б. - чине је објекти који се могу задржати онакви какви јесу, 
могу се доградити и надоградити. Изузетно, уколико су грађевински веома лошег 
квалитета, могу се потпуно реконструисати (заменити). Условљава се, међутим, у 
свим овим случајевима: очување фасаде уколико је квалитетна, или 
реконструкција изворне фасаде, или коришћење само неких елемената старе (или 
сличне) фасаде. 
 Висина надоградње лимитирана је котом венца првог суседног објекта који 
је дефинисан као реперан. Уколико се објекат који се надограђује (или замењује) 
налази између два вредна објекта, користе се коте вишег. Улична грађевинска 
линија се не може мењати или само изузетно ако су суседни објекти већ померени 
на нову грађевинску линију. Кров и кровни покривач се усаглашавају са реперним 
објектом. 
 Обликовање мора бити такво да објекат чини складну целину. Дограђени и 
надограђени делови треба да буду подређени, односно одговарајуће усаглашени са 
основним објектом који се надограђује. 
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 Намене исто као код групе објеката А. 
 Склониште се мора градити уколико је у питању потпуна реконструкција 
(замена). Уколико је у питању само доградња или (и) надоградња, склониште се не 
предвиђа, користи се ојачање дела подрума (уколико постоји). 
 Парцела се користи по ширини у целини, ако је тако и раније било, али се, 
уколико је дубока, може скратити, препарцелисати. Пожељни су колски пасажи, а 
уколико су постојали, обавезни су. Двориште и дворишни објекти исто као код А. 
 
 Категорија В. - чине је објекти који се, уколико постоји економски или 
други интерес, могу срушити. Уместо њих се може изградити нови објекат, а не 
мора. Ако се гради нови објекат: 
 
 -   висина му се одређује на нивоу улице, у складу са висином реперног 

објекта. Положај на парцели се одређује у односу на грађевинску линију 
улице. Ивична изградња (збијена или не), у чијој је основи парцела, се 
условљава; 

 - габарит се по дубини може решавати слободно у складу са функцијом 
објекта. Колски пролаз је веома пожељан због решавања паркирања  и 
гаражирања, изношења смећа и из противпожарних разлога; 

 - обликовање треба да буде усклађено са карактеристикама уже зоне у којој 
се објекат налази и огледа се: у броју и облику отвора (прозора и врата), у 
односу пуног и празног на фасади, обликовању крова, примењеним 
материјалима и другом; 

 - намена може бити - стамбена, пословна и мешовита, с тим да садржај 
пословања мора бити такав да не угрожава околне садржаје или јавни 
простор зоне. Код мешовитих објеката пословање треба да је у приземљу, а 
становање на спрату. У центру улични део приземља мора имати јавне 
локале. Етажа сутерена се не може користити за становање; 

 - склоништа се граде у складу са прописима за 50% становника или (и) 2/3 
од највеће смене запослених. Објекти који имају локале морају имати 
склониште решено на такав начин (повучено од улице) да се непосредна 
веза јавног уличног простора (тротоара) и локала несметано остварује. 
Уколико је склониште потпуно испод нивоа терена, положај му се не 
условљава; 

 -  дворишта морају бити одговарајуће уређена - поплочана и озелењена. 
Уколико има простора, дворишта треба да прихвате мирујући саобраћај 
корисника зграде. Препарцелација је могућа. 
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 3.9.2. Заштићена природна добра 
 
 Према документацији Завода за заштиту природе Србије и Регистру 
заштићених природних добара у грађевинском подручју Сремских Карловаца су 
евидентирана следећа заштићена природна добра: 
 
 1.0. Споменик природе ботаничког значаја комплекс Дворска башта са 
површином од 6,97 ha.  

У Дворској башти се забрањује било каква нова изградња у границама 
заштићеног природног добра, промена намене површине и промена дендрофлоре. 
Могућа је само реконструкција постојећих објеката.  

 
 2.0. Појединачни споменици природе су следећи: 
 - шимшир у Сремским Карловцима (улица Иве Лоле Рибара 18, парцела 
број 1379); 
 - црни дуд у Сремским Карловцима (улица Митрополита Стратимировића 
137а, парцела број 2102); 
 - дивљи кестен у Сремским Карловцима (улица Митрополита Стратими-
ровића 86, парцела број 1468/1); 
 - два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије (парцела број 1057 и 
2112); 
 - тиса у парку Патријаршијског двора (парцела број 282/3); 
 - платан у порти Доње православне цркве (парцела број 252/2 и 251/1); 
 - бела топола крај Стражиловског потока (парцела број 2165). 
 
 Споменици природе се трајно задржавају и штите. За било какве радове 
на споменику природе или у његовој непосредној околини потребни су 
посебни услови Завода за заштиту природе. 
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3.10. Биланс намена површина грађевинског подручја 
 
 Преглед површина по наменама у оквиру грађевинског подручја 
 Сремских Карловаца 
     Табела 5. 
Ред. 
бр. 

 
НАМЕНА 

Површина 
ha 

Учешће 
површине  

% 

Проширење намене у 
рубном пределу      ha  

1. Центар 18,5 4,0
2. Становање 177,0 38,0
3. Јавне службе 48,0 10,3 Наука, здравство и 

рекреација   29   
4. Зона радних активности 8,5 1,8 Циглана - 21,41 са 

заштитним појасом 103,3 
Просјенице  45 

5. Комуналне површине 
гробља и пијаце 

6,0 1,2  
депонија смећа 3 

6. Површине насипа и 
ретензије 

37,0 7,9  

7. Саобраћајне површине 75,0 16,0  
8. Зелене површине - јавне 

и заштитне 
 

97,1
 

20,8
 

 Укупно грађевинско 
подручје 465,6 100,0

 

  
 Простори посебних особености и ограничења, зона заштите културних 
добара од 22 ha и зона заштите природних добара од 7 ha, не исказују се посебно, 
саставни су део намене центра и становања, односно зоне зеленила. 
 
3.11. Обликовање 
 
 Изузетност Сремских Карловаца, која се у великој мери огледа и у 
јединствено формираном и обликованом простору, намеће потребу дефинисања 
посебних услова обликовања којима би се обезбедило очување постојећих, 
наслеђених вредности. 
 У генералном плану се стога планира следеће: 
 - за централну зону града - зону старог центра и зону заштите обликовање 
ће бити детаљно дефинисано регулационим планом уз сарадњу са надлежним 
заводом за заштиту споменика културе, а са циљем да се очувају наслеђене 
карактеристике и задржи доминантност објеката на Тргу Бранка Радичевића; 
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 - за зону новог центра на Дунаву планира се (посебно ако је у питању план 
целине) израда урбанистичко-архитектонског конкурса. Спратност објеката је 
ограничена на П+2, односно лимитирана висином објекта Стефанеума; 
 - за остали део насеља, без обзира да ли је условљена разрада или не, 
дефинисано је следеће: (1) ограничена је спратност објеката на највише П+1+Пк, 
само изузетно П+2; (2) условљена је изградња на парцели, а за наслеђене целине 
се грађевинска и регулациона линија морају поклапати; (3) условљен је кос кров и 
(4) препоручују се бибер - цреп и малтерисање фасада, уз што већу озелењеност 
парцеле. 
 Ови основни елементи обликовања, уз покренут рељеф обронака Фрушке 
горе (падине брегова и долине потока) и уз очување наслеђене структуре - 
матрице насеља, обезбеђују глобални услов да се сачува позната силуета и 
сликовитост насеља и доминантност језгра града са својим карактеристичним и 
препознатљивим торњевима цркава. 
  

IV. НАМЕНЕ И УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА  
       РУБНОГ ПРЕДЕЛА СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА 
 
 Рубни предео Сремских Карловаца обухвата целу катастарску општину 
Сремски Карловци, са укупном површином од 5054 ha или 50,54 km2.  
 Рубни предео се састоји од бачког и сремског дела, а преглед површина, 
односно просторних целина је следећи: 
 
 Бачка страна - Ковиљски рит 920,8 ha  18% 
 Дунав - површина реке 462,5 ha 9% 
 Сремска страна 3670,7 ha 73% 
                                                          У к у п н о: 5054,0 ha 100% 
 
 Бачки део је у целини заштићена природна целина Ковиљски рит. 
 Сремски део је далеко већи и, поред грађевинског подручја града, садржи: 

викенд - зоне, виноградарску зону, радне (привредне) зоне, заштићене 
природне целине, зоне заштите пејзажа, простор специјалне намене, простор 
намењен изградњи марине, површине коридора магистралне инфраструк-
туре и пољопривредно земљиште. 
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4.1. Викенд – зоне 
 
 Викенд - зоне Сремских Карловаца су наслеђене изграђене целине, 
традиција овог воћарског и виноградарског краја. Генералним планом се викенд - 
зоне задржавају и само ближе дефинишу у односу на стање на терену - 
распрострањеност и густину већ изграђених викенд - кућа и у односу на услове 
који се морају поштовати. 
 Викенд - зоне су већим делом концентрисане на викенд - подручју Караш, 
источно од пута за Банстол (према Чортановцима) где се налазе викенд - зоне: 
Банстол, Велики Матеј, Средњи Матеј, Краљев брег и викенд - - зона Караш, а 
мањим делом на подручју западно од пута за Банстол (према Буковцу) где су 
Бељешево и Занош. 
 
 4.1.1. Описи граница викенд - зона 
 
Описи граница викенд - зоне Банстол 
 
 За почетну тачку описа границе одређује се тромеђа парцела број 6246/2, 7048/2 и 
5996/42. Из ове тромеђе граница се пружа ка истоку по северној међи парцеле број 
7048/2, затим се ломи ка југу по источним међама парцела број 7048/2, 7049, 7050, 
7051/1, 7051/2, 7040, 7039/6, 7039/5, 7039/4, 7039/3, 7039/2, 7039/1, 7037/1 и 7037/2 до 
северне међе пута за Чортановце број парцеле 7891, затим се ломи ка западу по северној 
међи поменутог пута до пресека са западном међом пољског пута број парцеле 7057, 
пресеца пут за Чортановце и поклапа се са западном међом пољског пута број парцеле 
7057, даље се ломи ка југозападу те заобилази парцелу број 7058/1 са југа и запада, 
поново пресеца пут за Чортановце до његове северне међе и скреће ка западу до тромеђе 
парцела број 7891, 5996/32 и 5996/28. Од ове тромеђе граница се ломи ка северу по међи 
парцела број 5996/3 и 5996/28, затим се ломи ка западу по северним међама парцела број 
5996/8, 5996/29 и 5996/48 до источне међе парцеле број 7803, даље се ломи ка северу по 
источној међи парцеле број 7803, пресеца парцеле број 5994/1 и 5994/2 и поклапа се са 
источном међом парцеле број 7804/1 до тромеђе парцела број 7804/1, 5996/22 и 5996/59. 
 Од ове тромеђе граница скреће ка североистоку по северозападним међама 
парцела број 5996/22, 5996/17 и 5993, па се ломи ка северозападу по југозападним међама 
парцела број 5996/60 5996/5, 5996/4 и 5996/3, затим се ломи ка североистоку по међи 
парцела број 5996/41 и 5996/3, даље се ломи ка северу по источној међи пољског пута 
број парцеле 5996/42 до тромеђе парцела број 5996/2, 7048/2 и 6246/2 која је почетна 
тачка описа границе. 
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Опис границе викенд - зоне Велики Матеј 
 
 За почетну тачку описа границе усваја се тромеђа парцела број 7879, 6805 и 7024. 
Идући у правцу југоистока граница се поклапа са међом парцела број 6805 и 7024, затим 
се ломи ка истоку по северним међама парцела број 6806/4, 6806/3, 6806/2 и 6806/1, по 
северној и источној међи парцеле број 6802 и продужава по северној међи парцеле број 
6815/5 и по источној међи пољског пута број парцеле 7017 до тромеђе парцела број 
6847/14, 7891 и 7017. Од ове тромеђе граница се ломи ка западу по северној међи парцеле 
број 7891 до пресека са продуженим правцем источне међе парцеле број 7010/6, ту 
прелази пут за Чортановце и поклапа се са источном међом парцеле број 7010/6 до јужне 
границе КО Сремски Карловци.  
 Идући затим ка југозападу граница се поклапа са границом катастарских општина 
Сремски Карловци и Чортановци до западне међе пољског пута број парцеле 7057, затим 
се ломи ка северу по западној међи поменутог пута и у том правцу пресеца пут за 
Чортановце до његове северне међе. Идући у правцу истока граница се поклапа са 
северном међом пута за Чортановце до тромеђе парцела број 7891, 7035/4 и 7016/89 и 
скреће ка североистоку по северозападним међама парцела број 7016/89, 7016/88, 
7016/87, 7016/86, 7016/85, 7016/82, 7016/80, 7016/81, 7016/75 и 7016/74, затим се ломи ка 
северозападу по југозападној међи парцела број 7032/2, 7031/2 и 7031/1, па заобилази са 
југоистока и североистока парцелу број 7030 до пољског пута број парцеле 7879. Од ове 
тачке граница се пружа ка североистоку по југоисточној међи пољског пута број парцеле 
7879 до тромеђе парцела број 7879, 7024 и 6805 која је почетна тачка описа границе. 
 
Опис границе викенд - зоне Средњи Матеј 
 
 За почетну тачку описа границе одређује се тромеђа парцела број 7834, 7835 и 
6362/2. Идући у правцу истока граница се поклапа са међом парцела број 7835 и 6362/2, 
затим пресеца парцелу број 6362/3 у правцу северне међе парцеле број 6363 до пресека са 
западном међом парцеле број 6358/3, па се ломи ка југу по источним међама парцела број 
6363, 6359, 6352, 6353, 6351, 6349, 6346, 6345, 6327, 6325, 6324, 6323, 6322, 6321, 6318/2, 
6317/1, 6316, 6313, 6312, 6311, 6310 и 6309 у правцу најјужније тачке парцеле број 6309, 
пресеца парцелу број 7878 до тромеђе парцела број 5974/3, 7878 и 7879. Из ове тромеђе 
граница се пружа ка југу по западној међи пољског пута број парцеле 7879 до пресека са 
продуженим правцем северне међе парцеле број 6262, у том правцу пресеца пут број 
парцеле 7879, поклапа се са северном, источном и јужном међом парцеле број 6262 и 
поново пресеца пут број парцеле 7879, па се ломи ка југу по западној међи поменутог 
пута до пресека са продуженим правцем међе парцела број 6247 и 6257. Граница се даље 
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ломи ка истоку, пресеца пут број парцеле 7879 и заобилази парцелу број 6247 са севера, 
истока и југа, те поново прелази пут број парцеле 7879 и даље се у правцу запада поклапа 
са јужним међама парцела број 6243, 6342 и 6241 до источне међе парцеле број 5996/1. 
Код ове тачке граница се ломи ка северу по источној међи парцеле број 5996/1, пресеца 
пут број парцеле 7878 и поклапа се са источном међом пољског пута број парцеле 7834 до 
тромеђе која је одређена за почетну тачку описа границе. 
 
Опис границе викенд - зоне Краљев брег 
 
 За почетну тачку описа границе одређује се тромеђа парцела број 6674, 7832 и 
6640. Идући у правцу југоистока граница се поклапа са југозападном међом пута број 
парцеле 7832 до тромеђе парцела број 6650/5, 7832 и 6850/2, затим се ломи у правцу 
североистока, пресеца пут број парцеле 7832 и даље се поклапа са југоисточном међом 
парцеле број 6630/5, па са источном међом парцеле број 6630/4, са јужном и источном 
међом парцеле број 6629/2, даље у правцу севера поклапа се са источном међом парцеле 
број 6629/1 и 6632, па се ломи ка истоку и поклапа се са међом парцела број 6634 и 6633 
и у том правцу пресеца пољски пут број парцеле 7885 до западне међе парцеле број 6615. 
Од ове тачке граница се ломи ка северу па према истоку заобилазећи парцелу број 6615 и 
даље према истоку поклапа се са југозападном међом парцеле број 6612/2 и 6613/1 до 
пољског пута број парцеле 6618, затим се ломи ка југозападу по северозападној међи 
поменутог пута до пресека са продуженим правцем међе парцела број 6622/2 и 6622/1. У 
том правцу пресеца пут број парцеле 6618 и даље ка југоистоку граница се поклапа са 
североисточним међама парцела број 6622/1, 6620, 6623/2, 6623/5, 6623/6, 6623/9, 
6623/10, 6623/13, 6623/14 и 6623/17, затим се ломи ка југу, пресеца парцеле број 6623/1 и 
6623/20 и поклапа се са источним међама парцела број 6623/18, 6623/26, 6623/21 и 
6623/22 до пољског пута број парцеле 7886 и пресеца га. Из ове тачке граница се пружа 
ка североистоку по југоисточној међи поменутог пута до тромеђе парцела број 7886, 6868 
и 6867, затим се поклапа са северозападним међама парцела број 6668 и 6566, заобилази 
парцелу број 6566 са северне и источне стране и даље се поклапа са источним међама 
парцела број 6871, 6869/2 и 6875/1. Граница даље скреће ка североистоку по 
северозападним међама парцела број 6884/1, 6884/3, 6884/2, 6609/3, 6908, 6807/3, 6807/4, 
6903, 6905 и 6904, пресеца пут број парцеле 7889 и наставља у правцу североистока по 
северозападним међама парцела број 6916, 6918 и 6919, затим се ломи ка истоку по 
јужној међи парцела број 6995, 6993/2 и 6993/1 до међне тачке број 11 која раздваја 
катастарске општине Сремски Карловци и Чортановци. Од међне белеге број 11 граница 
се ломи ка југозападу по граници катастарских општина која је дефинисана међним 
тачкама број 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 и у правцу тачке број 22 до међе парцела 
број 7010/6 и 7010/4. Од ове међе граница се ломи ка северу поклапајући се са источном 
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међом парцеле број 7010/6 и у том правцу пресеца пут за Чортановце број парцеле 7891, 
затим се ломи ка истоку до источне међе пољског пута број парцеле 7017 и поклапа се са 
њом у правцу севера до тромеђе парцела број 7017, 7020/1 и 7018/1. Од ове тромеђе, а у 
правцу севера и североистока, граница се поклапа са међама парцела број 7020/1 и 7018/1; 
7020/1 и 7019/1 и 7019/2, заобилази парцелу број 7018/2 са северне стране и даље се 
поклапа са југоисточним међама парцела број 6846, 6825, 6826 и 6827, заобилази парцелу 
број 6842/2 са јужне, западне и северне стране, поклапа се са западном међом парцеле 
6842/1, па заобилази парцелу број 6834 са јужне, западне и северне стране. Граница се 
даље у правцу севера поклапа са западном међом парцеле број 6841/2 и заобилази 
парцелу број 6785 са јужне, западне и северне стране и у правцу северне међе пресеца пут 
број парцеле 7881, затим се у правцу севера поклапа са источном међом тог пута а у 
продужетку са источном међом пољског пута број парцеле 6674 до тромеђе која је 
усвојена као почетна тачка описа границе. 
 
Опис границе викенд - зоне Караш 
 
 За почетну тачку описа границе одређује се тромеђа парцела број 7758, 7764 и 
7760. Идући у правцу истока и југоистока граница се поклапа са јужном међом пољског 
пута број парцеле 7758, па наставља југозападном међом пољских путева број парцела 
7887, 7771, 6521, 7773, 6519, 7777, 7776, 7778 и 7779 до тромеђе парцела број 7779, 
6924/5 и 6995, даље скреће ка југозападу по северозападним међама парцела број 6995, 
6920/3 и 6915/2 и по северним међама парцела број 6913, 6561, 6563, 6564, 6575/4, 6575/3, 
6575/2 и 6575/1, затим по северној међи пољског пута број парцеле 7884 до тромеђе 
парцела број 7884, 6596 и 6594. Од ове тромеђе граница се у правцу севера поклапа са 
међом парцела број 6596 и 6594, пресеца пољски пут број парцеле 7883 и даље се поклапа 
са северном међом парцела број 6428/1 и 6428/2, пресеца парцелу број 6425 и поклапа се 
са источном међом парцеле број 6423, затим се ломи ка истоку по северним међама 
парцела број 6424/1 и 6424/2 и поново скреће ка северу по источним међама парцела број 
7763, 6431 и 7760 до тромеђе која је одређена за почетну тачку описа границе. 
 
Опис границе викенд - зоне Бељешево 
 
 За почетну тачку описа границе одређује се тромеђа парцела број 5333, 5334/1 и 
7866. Идући у правцу североистока граница се поклапа са међом парцела број 5333 и 
5334/1; 5333 и 5332, затим скреће ка југу па према истоку по западној и јужној међи 
парцеле број 5325 до тромеђе парцела број 5325, 4958 и 5326. Од ове тромеђе граница се 
пружа ка југу по источним међама парцела број 5326 и 5328 до северозападне међе 
пољског пута број парцеле 7841, затим скреће ка југозападу по северозападној међи 
пољског пута број парцеле 7841 до тромеђе парцела број 7841, 5490/2 и 5492. Од ове 
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тромеђе граница скреће ка западу по северним међама парцела број 5492 и 5491, затим се 
ломи ка северу по источној међи парцеле број 5484, па скреће ка западу по северним 
међама парцела број 5484, 7866 и 5439, затим се у правцу севера поклапа са источном 
међом парцеле број 5380/1 до тромеђе парцела број 5378, 5380/1 и 5381. Од ове тромеђе 
граница се пружа ка североистоку по југоисточној међи јаруга број парцела 5381 и 5382 
од пољског пута број парцеле 7865 до тромеђе парцела број 7865, 7866 и 5343, затим 
пресеца пољски пут број парцеле 7866 до западне међе парцеле број 5333 и скреће ка југу 
до тромеђе која је одређена за почетну тачку описа границе. 
 
 
Опис границе викенд - зоне Занош 
 
 За почетну тачку описа границе одређује се тромеђа парцела број 7814, 2418 и 
2416/1. Идући у правцу југоистока граница се поклапа са југозападном међом парцеле 
број 2418, затим скреће на југ по западним међама парцела број 2427, 2428, 2390, 2389 и 
2391, прелази пут број парцеле 7813 и заобилази парцелу број 2383 са источне и јужне 
стране до пресека са источном међом парцеле број 2377/1 и поклапа се са њом у правцу 
југа до границе катастарске општине. Идући даље у правцу запада граница викенд - зоне 
се поклапа са границом катастарских општина Сремски Карловци и Буковац преко 
међних тачака број 32 и 33 и даље се ломи на север, запад, па опет на север преко међних 
тачака број 34, 35 и 36 до тромеђе катастарских општина Сремски Карловци, Буковац и 
Петроварадин. Од поменуте тромеђе граница се поклапа са границом катастарских 
општина Сремски Карловци и Петроварадин која је означена међним тачкама број 1, 2, 3, 
4, 5 и 6 и у правцу тачке број 7 иде до међе парцела број 2845/1 и 2845/2, затим се ломи ка 
истоку поклапајући се са поменутом међом, као и са западном, северном и источном 
међом парцеле број 2481 до пресека са продуженим правцем међе парцела број 2418 и 
2416/1, у том правцу пресеца пут број парцеле 7814 до тромеђе која је одређена за 
почетну тачку описа границе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.1.2. Услови уређења викенд - зона 
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Преглед површина викенд - зона 
          Табела 6. 
Ред. 
број 

Назив викенд - зоне Површина6 
ha 

Учешће површине 
% 

1. Подручје Караш, Банстол 11,7
2. Велики Матеј 26,0
3. Средњи Матеј 23,6
4. Краљев брег 103,0
5. Караш 61,0
       Укупно подручје Караш (1-5) 225,3 77

6. Бељешево 33,0
7. Занош 33,5
       Укупно (6-7) 66,5 23
       Укупно викенд - зоне (1-7) 291,8 100

 
 Услови за све викенд - зоне су следећи: 
 
Парцела 
 -   постојеће парцеле на којима постоје изграђене викенд - зграде 

(обухваћене катастарским премером 1998-9) задржавају се какве јесу; 
 - задржавају се постојеће парцеле уколико им је површина минимум 800 

m2; 
 - нове парцеле морају имати најмање 1500 m2 површине; 
 - најмања ширина парцеле је 20 m; 
 -  најмање удаљење парцеле од осовине (локалног) приступног пута је 7,5 m 

(регулациона ширина приступног пута је минимум 15 m), а код путева 
вишег реда удаљење парцела од дефинисаног путног појаса треба да буде 
минимум 5 m; 

 - најмање удаљење од водотока (потока, извора) је 50 m; 
 - нове парцеле морају имати класу земљишта изнад пете и 
 - парцеле са великим одсецима и падовима морају се подзиђивати, 

одводњавати и друго, због спречавања клизања земљишта и због ерозије. 
 
 
Објекат 

                                                 
6 Укупна површина викенд - зона од 291,8 ha је мања од 293,4 ha колико је било планирано 
Просторним планом посебне намене за реконструкцију ("Службени лист града Новог Сада, број 
16/86). 
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 - габарит објекта се не условљава, али се захтева да изграђена развијена 
површина објекта не пређе 56 m2; терасе  отворене или наткривене не 
улазе у ову површину; 

 - спратност објекта је максимум С+П+Пк.; 
 - кров викенд - објекта је кос; 
 -  положај објекта на парцели ће зависити од облика и величине парцеле, 

карактеристика терена и другог, али се препоручује да удаљење од ивице 
парцеле (која се ослања на приступни пут) буде најмање 4 - 6 m; 

 - објекти се не могу градити испод, односно у оквиру коридора далековода 
или у оквиру заштитних коридора друге магистралне инфраструктуре; 

 - удаљење објекта од ивице путног појаса постојећег пута (друма) је 
најмање 20 m, код регионалног пута најмање 60 m, а код магистралног 
пута најмање 100 m; 

 - удаљеност објекта од трасе железничке пруге је такође најмање 100 m; 
 - код изградње викенд - објеката водити рачуна да се рубни предео 

Сремских Карловаца налази у зони сеизмике 8оMCS, као и да су поједини 
делови овог предела само условно стабилни (клизишта). 

 
Ограде 
 - ограде могу бити "живе" зелене или од другог материјала прозрачне. 
 
Намена - начин коришћења 
 -  на простору викенд - зона могу се поред викенд објеката лоцирати и 

објекти или комплекси рекреације, туризма или слично. 
 
Реализација 
  -  реализација викенд - зона је на основу плана парцелације. Уколико се у 

оквиру викенд - зоне лоцирају садржаји рекреације, туризма или слично, 
чији су комплекси већи од 1 ha, неопходна је израда регулационог плана 
или урбанистичког пројекта. 

 
Посебни услови 
  Како су границе викенд - зона на викенд - подручју Караш мењане (да би 

се на терену реализована концентрација викенд - објеката поклапала са 
површинама зона), односно код викенд - зоне Бељешево (ради услова 
заштите природе којима је проширен простор Стражилова), сви викенд - 



 66

објекти или парцеле за викенд - објекте који су остали изван ових зона а 
изграђени су, или су парцелисани у циљу изградње или им је започет 
процес реализације на основу раније важећих услова задржавају свој 
статус, односно започети поступци изградње могу се реализовати до 
краја. 

 

4.2. Виноградарска зона 
 
 Виноградарска зона задржава постојећи положај између комплекса 
Стражилова и грађевинског подручја града у делу рубног предела према Буковцу, 
са укупном површином од 454 ha.7 
 
  Услови за виноградарску зону су следећи: 
 
Парцела 
 - парцеле на којима постоје изграђене виноградарске кућице (обухваћене 

катастарским премером 1998-9. год.) задржавају се онакве какве јесу и 
 - нове парцеле морају имати најмање 2500 m2. 
 
Објекат 
 -  површина габарита виноградарске кућице је 10 m2; 
 - спратност је приземље, а код нагнутих терена сутерен и приземље. 

Сутерен се предвиђа јер је терен по правилу стрм, па је изградња сутерена 
из конструктивних и других разлога пожељна; 

 - тремови, наткривене или откривене терасе, перголе и друго дозвољавају 
се и не улазе у површину етаже ; 

 - објекти се граде од лаког материјала, кров је кос и 
 - објекти се не могу градити у оквиру коридора магистралне инфра-

структуре. 
 
Ограде 
 - ограде морају бити прозрачне, најбоље "живе" зелене. 
 
 

                                                 
7 Просторним планом посебне намене ("Службени лист града Новог Сада", број 16/86) површина 
виноградарске зоне је износила 502,6 ha. До смањења од 9,7% је дошло услед поштовања услова 
заштите природе (проширења подручја Стражилова) и због услова истог плана да од границе 
грађевинског подручја града до виноградарске зоне мора бити најмање 200 m.  



 67

Намена - начин коришћења 
 - код виноградарских парцела најмање 70% површине парцеле мора се 

користити као виноград или воћњак; 
 - на простору виноградарске зоне могу се лоцирати (формирати) веће 

целине за производњу и прераду воћа (плантажни воћњаци, виногради и 
слично), као и погони или институције за лековито биље, проучавање и 
узгој пчела (са огледним пољима), из области пољопривредне 
производње, рекреације, туризма и другог. 

 
Реализација 
 - виноградарска зона се реализује на основу генералног плана. За наведене 

друге могуће садржаје, уколико је комплекс већи од 1 ha, потребна је 
израда регулационог плана или урбанистичког пројекта. 

 
Посебни услови 
 - сви виноградарски објекти (парцеле) који су остали изван границе 

виноградарске зоне, а реализовани су или им је започета реализација на 
основу прописаних услова, задржавају свој статус. 

 
4.3. Привредне зоне у оквиру рубног предела 
 
 4.3.1. Описи граница привредних зона 
 
 Карловци који у свом грађевинском подручју немају одговарајућу  
привредну зону имају у рубном пределу две - циглану “Стражилово” и привредну 
зону Просјанице. 
 
Опис границе радне зоне циглане "Стражилово" 
 
 Граница се утврђује идући од севера ка југу тако што се граница поклапа са 
западном ивицом пруге Суботица - Београд, почев од тромеђе парцела број 7731, 7730/1 и 
7829/1 па све до потока број парцеле 7904 (који пролази испод пруге), пресеца га и 
наставља границом парцела број 7741 и 7738, долази до тромеђе парцела број 7738, 7741 
и 3693 и иде јужно западном страном пруге границом парцела број 3693 и 7741 до 
тромеђе парцела број 3693, 7741 и 7831. Даље граница пресеца пољски пут број парцеле 
7831 и иде његовом западном страном према северу поклапајући се са међама парцела 
број 7831 и 3573; 7381 и 3754/4; 7831 и 3575/1; 7831 и 3575/2; 7831 и 3577/1; 7831 и 
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3577/2; 7831 и 3577/4, долази до тромеђе парцела број 7831, 3577/4 и 3576 и наставља 
границом парцела број 3576 и 7831 до тромеђе парцела бројеви 3576, 7831 и 3694 и 
одатле наставља међом парцела број 3576 и 3694, 3694 и 3577/9, 3694 и 7833 до 
четворомеђе парцела број 3694, 7833, 3696 и 3699. Од ове тачке граница наставља према 
југу западном страном пољског пута број парцеле 7833 поклапајући се са парцелом број 
3699, долази до тромеђе парцела број 3699, 7833 и 3692 и иде међом парцела број 3699 и 
3692; 3700 и 3691; 3700 и 3690 до тромеђе парцела број 3712, 3700 и 3690. Одатле 
наставља међом парцела број 3712 и 3690; 3712 и 3686/1; 3712 и 3675; 3712 и 3673; 3712 
и 3672; 3712 и 3671, 3712 и 3667; 3712 и 3666; 3712 и 3665/1; 3712 и 3665/2; 3712 и 
3664/2; 3712 и 3789; 3712 и 3792 до тромеђе парцела број 3712, 3792 и 3787 и наставља 
међом парцела број 3787 и 3792; 3787 и 3788; 3787 и 3786; 3786 и 3712. Од четворомеђе 
парцела број 3712, 3786, 3783 и 3784 граница наставља међом парцела број 3783 и 3784; 
3783 и 3782; 3783 и 3781; 3783 и 3780; 3780 и 3712; 3712 и 3779; 3712 и 3778; 3712 и 
3773; 3712 и 3735; 3712 и 3734/4; 3712 и 3733/1 до тромеђе парцела број 3712, 3733/1 и 
3733/2. Од ове тачке граница се поклапа са међом парцела број: 3733/1 и 3733/2; 3733/1 и 
3734/2; 3733/1 и 3712; 3712 и 3732; 3712 и 3731; 3712 и 3730/1 до тромеђе парцела број 
3712, 3730/1 и 7829/2. Идући ка северу граница пресеца парцелу број 7829/2 у правцу 
парцеле број 7730/3 и наставља западном страном парцела број 7730/3 и 7730/1 
затварајући границу подручја. 
 
Опис границе радне зоне Просјанице 
 
 За почетну тачку описа границе одређује се тромеђа парцела број 7742, 7741 и 
774. Идући у правцу југоистока граница се поклапа са међом парцела број 3485 и 3486 до 
десне обале Дунава број парцеле 7907, затим се поклапа са обалом Дунава идући 
низводно до тромеђе парцела број 7907, 3477/1 и 3484, даље се ломи ка југозападу по 
источној међи парцела број 3484 до међе парцела број 3484 и 3478. Из ове тачке граница 
се ломи ка северозападу по међи парцела број 3484 и 3478; 3484 и 3479; 3484 и 3481 до 
тромеђе парцела број 7784, 3484 и 3481. Од поменуте тромеђе граница се ломи ка 
северозападу по међама парцела број 3484 и 7784; 7754 и 7784; 7755 и 7784 до потока 
Ђубрик број парцеле 7903, пресеца поток и у правцу северозапада поклапа се са међама 
парцела број 7743 и 7741; 7744 и 7741 до тромеђе парцела која је одређена за почетну 
тачку описа границе. 
 Све парцеле припадају КО Сремски Карловци. 
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 4.3.2. Привредна зона циглана “Стражилово” 
 
 Циглана "Стражилово" је привредни комплекс  дуге традиције (основана је 
1924. год.), налази се на око 1 km низводно од грађевинског подручја града у 
оквиру угла који формирају обала Дунава и пут Нови Сад -  Београд. 
 Површина комплекса циглане износи 21,41 ha у оквиру границе 
грађевинског земљишта (“Службени лист општине Сремски Карловци”, број 
3/98), са подручјем планираног проширења  експлоатације 53,45 ha, а са 
заштитним појасом укупно 103,28 ha. 
 За привредну зону циглане постоји усвојен детаљан урбанистички план, 
који је рађен на основу програма развоја циглане “Стражилово”, а који је 
укључивао и мере заштите и санације околног простора, односно програм 
рекултивације земљишта. 

 
Реализација 
 На основу постојећег детаљног урбанистичког плана или на основу 
регулационог плана, односно плана парцелације. 
 
Посебан услов 
 
 У заштитном појасу и на простору планираном за проширење 
експлоатације (до реализације) земљиште се користи као пољопривредно, односно 
на начин како се и до сада користило. 
 
 4.3.3. Привредна зона Просјанице 
 
 Привредна зона Просјанице планира се на око 2,5 km низводно од 
грађевинског подручја Сремских Карловаца, на простору поред железничке 
станице Карловачки виногради, уз саму обалу Дунава. 
 На овом простору, укупне површине 45 ha, већ сада постоје одређене 
привредне активности окупљене око железничке станице и постојећег пристана на 
Дунаву (бившег војног), а планира се да зона буде вишенаменски простор за 
индустријске погоне, грађевинарство, производно занатство и друго. 
 Привредна зона Просјанице се одређује као намена. Није, међутим, 
формирана, нису изграђени, па ни дефинисани битни елементи зоне, као што су: 
насипи који су неопходни ради одбране од високих вода Дунава, теретно 
пристаниште које треба да замени постојећи пристан, питање утицаја (на зону) 
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проласка пруге великих брзина, која је овде већим делом на објекту (вијадукту), 
питање старе железничке пруге, постојећег пута и друго. 
 Све ово биће дефинисано у оквиру регулационог плана који ће се радити 
на основу одговарајућег програма, а чија израда предстоји. 
 Важно је истаћи да могућност за инфраструктурно и саобраћајно опремање 
зоне постоји. 
 
Реализација 
 На основу регулационог плана. 
 
 4.3.4. Преглед површина привредних зона у оквиру рубног предела 
 
 Збирни преглед површина је следећи: 
А. Привредна зона циглана "Стражилово" 
 1. површина у оквиру границе грађевинског земљишта 21,41 ha  
 2. планирано проширење експлоатационог подручја 32,04 ha  
                                                             Укупно (1+2) 53,45 ha  
 3. површина заштитног појаса  49,83 ha  
  Укупно (1+2+3) 103,28 ha  
Б. Привредна зона Просјанице  45,00 ha  
______________________________________________________________________ 
  Укупно (А+Б) 148,28 ha.  
 
4.4. Заштићене природне целине у оквиру рубног предела 
 
 На подручју које је обухваћено генералним планом у рубном пределу 
Сремских Карловаца  налазе се следећа заштићена природна добра: 
 - део Националног парка "Фрушка гора", 
 - део резервата природе Ковиљско-петроварадински рит и  
 - појединачни споменици природе. 
 
 4.4.1. Део Националног парка "Фрушка гора"  
 
 Обухвата локалитет "Шума Стражилово" и локалитет "Стражилово". 

Локалитет "Шума Стражилово" (налази се у газдинској јединици 
3801 Стражилово - Парагово, део је катастарске парцеле број 5402) 
има следеће прописане мере заштите: 
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Забрањено је: било какво нарушавање стања шумских састојина и 
промене услова станишта, као што је чиста сеча, изградња 
грађевинских и инфраструктурних објеката, земљишни радови и 
промена конфигурације терена; искоришћавање, брање или кидање 
приземне флоре у било које сврхе; лов или ма који други начин 
угрожавања и уништавања животињских врста; испаша стоке и сви 
облици загађивања животне средине. 
Дозвољено је: обављање свих радова који доприносе заштити и 
унапређењу простора; мерама неге (санитарним и узгојним) 
одржати стабилност шумских састојина и омогућити њихову обнову 
и уређење околног простора према посебним плановима и 
програмима уређења а у складу са наменом простора. 

 
Локалитет "Стражилово" (налази се у газдинској јединици 541 
Стражилово - Парагово) има прописане следеће мере заштите: 
Забрањено је: чиста сеча; уношење алохтоних врста; изградња 
грађевинских објеката и било какви други радови, као и промена 
конфигурације терена; искоришћавање, брање или кидање приземне 
флоре у било какве сврхе; угрожавање или уништавање 
животињских врста на било који начин и сви облици загађивања 
животне средине. 
Дозвољено је: потенцирати природну обнову састојина мерама неге 
и санације; применити све биолошко-техничке мере заштите по 
утврђеним условима Завода за заштиту природе и коришћење само 
у едукативне (строго контролисане) и научно-истраживачке сврхе. 
Подручје Фрушке горе је заштићено као национални парк Законом о 
националним парковима ("Сл. гласник РС", бр. 39/93), те се 
планирање и све активности морају ускладити са том чињеницом. 

 
Глобални вегетациони систем шума Фрушке горе као целина налази се у 

оквиру Националног парка "Фрушка гора". 
Мање енклаве шума издвојене из Националног парка спорадично су 

евидентиране, а шароликост фрушкогорског пригорја уз воћњаке и винограде 
допуњава друго ваншумско зеленило: живице, низови вегетације уз одроне и 
потоке, као и појединачно дрвеће. 
 
 
 4.4.2. Резерват природе Ковиљско-петроварадински рит 
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 Дунавац и Јамина (режим заштите III степена) и део Козјака (режим 
заштите I степена) припадају специјалном резервату природе Ковиљско-
петроварадинском риту. 
  
На подручју под III степеном заштите 
 

Забрањено је: преграђивање тока Дунавца; привредни риболов; 
депоновање смећа; загађивање упуштањем воде преко пумпи без 
претходно урађене анализе воде; директно упуштање непречишћене 
воде из месне градске канализације; директно упуштање отпадних 
вода из туристичких објеката; камповање на дивљим пешчаним 
плажама; подизање шумских засада 30 m око водених површина 
другим врстама дрвећа осим врбе при средњем водостају од 150 до 
300 cm; паљење трске; сеча аутохтоних шума и извођење свих 
инвестиционих радова који нису у функцији очувања и 
унапређивања резервата. 

 
Дозвољено је: одржавање корита Дунавца за природно напајање 
водом Петроварадинског рита; кретање пловила која не загађују 
животну средину; привредни риболов по посебном програму; 
спортски, санитарни, селективни риболов по посебним програмима; 
санациони радови на повезивању токова са Дунавом; обављање 
спортских, туристичко-рекреативних активности; ловни туризам по 
ловним основама; шумско - привредне активности по шумским 
основама; општа и специфична едукација по претходно планираним 
и верификованим програмима; контролисано сакупљање биљних и 
животињских врста у привредне сврхе а у складу са Наредбом о 
контроли и промету органских врста; кошење ливада према 
утврђеној динамици; ниска изградња традиционалних колиба према 
утврђеној локацији; постављање сидришта, молова на утврђеним 
локацијама; формирање пунктова за пријем организованих 
туристичких посетилаца; коришћење трске и шевара; санитарне и 
узгојне мере у циљу одржавања стабилности шумских заједница; 
одређивање пешачких стаза и простора за задржавање посетилаца и 
пријем посе-тилаца у складу са капацитетом простора; коришћење 
пешчаних обала као плажа. 
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На простору режима заштите I степена, којим је обухваћено 
подручје Козјак, у циљу природног плављења овог дела зашти-
ћеног природног добра, као и постизања биолошко потребног 
оптимума овог екосистема обавезно је: повезивање Тоње и Бурме са 
Дунавом, као и успостављање кружног воденог тока око, тј. унутар 
подручја I степена заштите у циљу природног плављења целог 
подручја; извршити конверзију засада монокултура ЕАТ аутохтоним 
врстама након завршне опходње, уз дозвољено формирање 
привремених центара (стоваришта) за депоновање дрвног 
материјала и у складу са установљеним режимом дозвољава се 
научно-истраживачки рад - контролисана едукација. 
 

 Шуме Подунавља - Петроварадински и Ковиљски рит су уз обалу 
аутохтоне (врба, топола) а у средишњим деловима измењене садњом плантажних 
еуро-америчких топола. 
 
 4.4.3. Споменици природе 
 
 Појединачни споменик природе у рубном пределу Сремских Карловаца је 
црни граб на Стражилову који се налази у центру излетничког простора 
Стражилово. Границу припадајућег простора споменика природе на терену чини 
пројекција крошње црног граба пречника 10 m. Центар круга је стабло црног 
граба на парцели број 5276. 
 
 4.4.4. Преглед површина заштићених природних целина 
 
 Преглед површина заштићених природних целина рубног предела 
Сремских Карловаца је следећи: 
 - Бачки део рубног предела 
    •  Ковиљски рит  921 ha 
    • Заштитна зона Петроварадинског рита 
       уз Дунавац - Калиште 70 ha 
 - Сремски део рубног предела 
    • Подручје Стражилова 493 ha 
  Укупно:        1484 ha. 
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 У односу на површину катастарске општине која износи 5054 ha, 
заштићене природне целине са својих 1484 ha заузимају значајних 29,3%. 
 
Општи услов 
 За све планиране радове на заштићеним природним добрима на 
подручју генералног плана неопходно је прибавити посебне услове Завода за 
заштиту природе и за њих израдити анализу утицаја на животну средину. 
 
 За подручје на којем се налази гроб Бранка Радичевића који је заштићено 
културно добро потребни су и посебни услови  надлежног завода за заштиту 
споменика културе. 
 
Реализација 

На основу регулационог плана уз поштовање претходно наведених услова. 
 За подручје Стражилова основ за изградњу и уређење је важећи 
урбанистички пројекат уз претходно прибављање услова Завода за заштиту 
природе и услова Завода за заштиту споменика културе. 
 
4.5. Зоне заштите пејзажа 
 
 Уз пут за Банстол  и уз пут који спаја Сремске Карловце са Стражиловом 
планиране су зоне заштите пејзажа. 
 У овим зонама се одређују следећи услови: 

Забрањено је: 
- изградња било каквих објеката; нарушавање постојеће вегетације и 

промена постојеће парцелације у смислу уситњавања парцела. 
 
Дозвољено је: 
- досадашње коришћење земљишта, пре свега, у пољопривредне сврхе,  
- побољшање услова уређења простора, што подразумева садњу дрвореда 
и другог зеленила, изградњу  пешачких и бициклистичких стаза, 
паркиралишта, видиковца, постављање споменика или алеје споменика и 
друго и 

 - постављање потребне инфраструктуре. 
 

Зоне заштите пејзажа  имају следеће површине: 
- зона уз пут за Банстол - источно  115 ha 
- зона уз пут за Банстол - западно 97 ha 
- зона уз пут између Карловаца и 
  Стражилова - обострано 37 ha 
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 Укупно:      249 ha.  
 
Реализација - На основу генералног плана. 
 
4.6. Спортско-рекреативни комплекс - марина 
 
 Марина је део програма развоја туризма Сремских Карловаца. Планирана 
је у оквиру Дунавца, са површином припадајућег комплекса од око 17 ha. 
 Простор Дунавца припада специјалном резервату природе Ковиљско - 
петроварадинском риту (режим заштите III степена), а Калиште на коме се налази 
комплекс је део заштитне околине рита под  управом Националног парка “Фрушка 
гора”. За било какве радове (па и пројектовање) на овом простору потребни су 
посебни услови од Завода за заштиту природе и од Националног парка “Фрушка 
гора”. 
 
 Реализација - На основу регулационог плана.   
  
4.7. Површина специјалне намене 
 
 Простор специјалне намене заузима део катастарске општине Сремски 
Карловци на граници према општини Петроварадин уз пут према Новом Саду и 
до Дунавца, у укупној површини од 72 ha. 
 На простору специјалне намене важе следећи услови: 
 
 Забрањено је: 
 - изградња било каквих објеката и уситњавање постојећих парцела. 
 Дозвољено је: 
 - постојећа пољопривредна обрада земље, задржавање шумских појасева и 
слично и 
 - изградња саобраћајне и друге инфраструктуре. 
 
 Реализација - На основу генералног плана. 
 
 
 
4.8. Депонија комуналних отпадака (смећа) 
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Имајући у виду релативно малу количину комуналних отпадака и 
специфичност конфигурације терена Сремских Карловаца са великим бројем 
ограничавајућих фактора код изналажења оптималних локација за депоновање 
отпадака (према Правилнику о критеријумима за одређивање локације и уређење 
депонија отпадних материја "Службени лист Републике Србије", број 61/92) 
решавање проблема одлагања чврстог комуналног отпада планира се на 
регионалној депонији ван територије општине Сремски Карловци. 

У случају да се депоновање комуналних отпадака не оствари на заједничкој 
регионалној депонији за више насеља на Сремској или Бачкој страни, одлагање 
отпадака ће се решавати на простору садашњег експлоатационог копа циглане уз 
неопходне сагласности корисника простора, израду анализе утицаја на животну 
средину и одговарајуће режиме коришћења. 

До реализације регионалне депоније одлагање комуналног отпада је могуће 
на депонији Новог Сада уз сагласност надлежних органа и ЈКП "Градска чистоћа" 
Новог Сада.  
 
 Реализација - На основу генералног плана. 
 
4.9. Пољопривредно земљиште 
 
 Пољопривредно земљиште заузима 1407 ha рубног предела Сремских 
Карловаца. 
 На пољопривредном земљишту се не предвиђа изградња објеката, нити 
уситњавање парцела. Изградња путева и инфраструктуре је могућа. 
 На простору пољопривредног земљишта могуће је лоцирати мање погоне 
везане за пољопривредну производњу - мини-фарме, институте за пчеларство, 
виноградарство и слично, или комплексе туризма, спорта и рекреације – 
стрелиште, подручје старог мајдана (језеро) и слично.  
 
 Реализација - На основу генералног плана. Уколико се планирају претходно 
наведени пољопривреди сродни (комплементарни) садржаји или садржаји 
туризма, спорта и рекреације, чији  комплекси су већи од 3 ha, условљава се 
израда регулационог плана или плана парцелације. 
 
 
4.10. Биланс површина рубног предела Сремских Карловаца 
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 Површина катастарске општине Сремски Карловци износи 5054 ha, а 
површина грађевинског подручја града 466 ha. То значи да површина рубног 
предела износи 4588 ha, односно, без 462 ha површине Дунава - укупно      4126 
ha. 
 Ако, међутим, посматрамо целину катастарске општине, однос површина 
према наменама је следећи: 
 

Табела 7.   
Ред. 
бр. 

 
Назив намена површина 

Површина8 
ha 

Учешће 
површине 

% 
1. Грађевинско подручје града 466 9,2
2. Површина Дунава 462 9,1
3. Викенд-зоне 292 5,8
4. Виноградарска зона 454 9,0
5. Привредне зоне - циглана и Просјанице 148 2,9
6. Заштићене природне целине 1484 29,3
7. Зоне заштите пејзажа  249 4,9
8.  Комплекс марине 17 0,3
9. Специјална намена 72 1,4

10. Депонија смећа 3 0,1
11. Пољопривредно земљиште 1407 28,0

 Укупно катастарска општина 5054 100,0
 
 Овде се мора напоменути да је стварна површина пољопривредног 
земљишта већа и да износи око 2000 ha или 40% површине катастарске општине. 
 Ово стога што се за пољопривредну производњу користе и површине 
других намена - специјалне намене, зоне заштите пејзажа, делови викенд и 
виноградарске зоне, заштитни делови привредних зона и рубни делови 
грађевинског подручја града. 

                                                 
8 Коришћени су заокружени нумерички подаци површина. 
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V. ПРАВИЛА И УСЛОВИ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
     И УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
     НЕПОГОДА И ДРУГИХ КАТАСТРОФА 
 
5.1. Заштита животне средине 
 
 Сремски Карловци са израженом разноврсном конфигурацијом терена, 
поред изузетних природних вредности, имају створене неповољне услове (уске 
саобраћајнице великих нагиба, слабу осунчаност, недовољну инфраструктурну 
опремљеност, гробље у насељу, бројне дивље депоније и неуређену депонију 
комуналних отпадака). Неповољне природне одлике (високе подземне воде у 
доњим деловима насеља, баровите депресије) и неповољне створене 
карактеристике, претходно набројане, индикатор су бројних потреба чија 
реализација треба да обезбеди стварање квалитетне животне средине. 
Организацијом новог становања на погодним теренима, реконструкцијом, 
санацијом и ревитализацијом стамбених зона у старим деловима града и 
санирањем неповољних услова у насељу насталих недовољном комуналном 
опремљеношћу ови услови ће се побољшати. 
 Неопходно је обезбеђивање оптималног функционисања насеља спреча-
вањем загађивања тла, вода и ваздуха, спречавањем од поплава, неутрализацијом 
отпадака и других негативних појава. Поред планских и превентивних мера, 
неопходно је и предузимање рестриктивних мера које се односе на забране, 
ограничавање и прописивање услова за побољшање стања у насељу или у 
делатностима које евентуално могу имати негативне последице. 
 Заштита животне средине Сремских Карловаца решаваће се кроз развој као 
саставни део свих развојних програма, у оквиру којих ће се сагледавати еколошке 
последице и предвидети еколошке промене. 
 Посебна пажња посвећује се коришћењу простора при размештају 
производње, очувању фонда пољопривредног земљишта и очувању фонда 
природних вредности. 
 Привредни развој Сремских Карловаца полази од оптималне употребе и 
репродукције свих ресурса и других природних вредности при чему ће се 
подстицати производни процеси који штеде и обнављају привредне ресурсе и 
истовремено не загађују средину и санација свих видова досадашњег угрожавања 
средине. 
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Заштита вода 
 
 Одржавање захтеваног квалитета вода и систематско сузбијање свих облика 
загађивања основни је услов за даље коришћење вода. 
 Заштита вода од загађивања обезбедиће се забраном непосредног 
испуштања отпадних вода у Дунав и у отворене канале. 
 Подземне воде и изворишта воде заштитиће се планираним завршавањем 
изградње система градске канализације, санацијом ниских и забарених вода, 
изградњом уређаја за пречишћавање отпадних вода, надзором над објектима који 
угрожавају воде и праћењем квалитета површинске воде, као и воде у бушеним 
бунарима и изворима. 
 Заштита вода од опасних и других загађујућих материја обезбедиће се 
њиховим одстрањивањем из отпадних вода пре упуштања у водотоке или градску 
канализацију, санитарним уређењем насеља и уређењем депоније отпадака како 
би се елиминисао њихов утицај на загађивање вода. 
 Остваривање функционисања система заштите квалитета воде заснива се 
на познавању узрочника њиховог угрожавања и нарушавања, што ће се 
обезбедити вођењем катастра загађивача са подацима о количини, квалитету и 
начину испуштања отпадних вода, систематском контролом вода и водотока и 
отпадних вода ради праћења утицаја отпадних вода и оцена ефеката предузетих 
мера. 
 Заштита вода обухвата третман употребљених вода и заштиту водених 
токова и подземних вода од загађења.  
 
Заштита земљишта и угрожених подручја 
 
  Коришћење целокупног земљишног фонда састоји се од пољопривредног, 
грађевинског и шумског. За земљиште, као и друга природна богатства прописују 
се услови за заштиту и начин коришћења. Неопходно је обезбедити услове да се 
земљиште користи сагласно његовим природним својствима. 
 У циљу одржавања највреднијих намена земљишта, са становишта 
еколошке равнотеже и уређења средине, заштитом и контролом коришћења тла 
обухватиће се следећа подручја: 
 - шумске и друге површине, 
 - подручја угрожена ерозијом и бујицама, 
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 - остала деградирана тла (плавна и мочварна подручја, подручја 
експлоатације минералних сировина и друга) која су у потенцијалној опасности да 
постану деградирана, као и подручја на којима је потребна посебна заштита. 
 Земљиште намењено пољопривредној производњи, у зависности од 
геоморфолошких, педолошких, хидролошких и других фактора економске 
валоризације, дефинише се у смислу рационалнијег и потпунијег коришћења 
природних вредности за ратарску, повртарску и воћарску производњу, као и 
подручја за подизање воћњака и винограда и шума економског и рекреационо-
заштитног карактера. 
 За пољопривредно земљиште рубног подручја Сремских Карловаца 
предвиђено је да се земљиште нагиба до 5% користи за ратарску производњу, 
нагиба вишег од 5%, односно до 15% користи за воћарско виноградарску 
производњу, а нагиба преко 20% за ваншумско озелењавање. 
 За потоке Сремских Карловаца - Селиште, Доку, Стражиловски, 
Липовачки, Матеј и поток Табаниште, који имају карактеристике бујичњака, 
предвиђено је одговарајуће уређење (регулисање) како би се спречило штетно 
дејство вода - ерозија земљишта и стварање наноса. 
 За Стражиловски и поток Доку ово уређење је делом већ урађено. 
 Земљиште уз пут и уз насеље деградирано сталним прикупљањем и 
таложењем атмосферских вода - Кишова и Жагерова бара, предвиђа се за 
зацевљење, исушивање и активно коришћење за грађевинско земљиште. 
 За земљиште приобаља које је повремено или стално плављено, под 
директним утицајем Дунава, дефинисано је да се у делу насеља и привредне зоне 
Просјанице брани насипима, а у осталим деловима земљиште остаје плављено - 
природна средина Петроварадинско-Ковиљског рита. 
 На подручју Сремских Карловаца регистроване су нестабилности терена 
као активна и стара клизишта и лабилне падине. Да би се спречавало активирање 
уочених промена, неопходне су пажљиве интервенције у простору, посебно при 
изградњи инфраструктуре и слично. 
 На деловима терена повећаних нагиба потребно је задржати постојећу 
вегетацију или терене пошумити ради локализације процеса спирања и јаружања 
земљишта. На просторима где нису уочени процеси и појаве померања тла, пре 
градње објеката потребно је извршити одређене истражне радове. 
 Земљиште неповољно за пољопривредну производњу користиће се за 
подизање шума и заштитног зеленила ради спречавања водне и еолске ерозије и 
побољшања климатских карактеристика. 
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 Уређење и заштиту земљишта треба остварити изградњом против-
ерозивних грађевина и хидромелиорационих система, утврђивањем заштитних 
зона на клизиштима и стрмим обронцима. 
 Неопходно је спречавање радова који могу трајно угрозити стабилност 
земљишта, егзистенцију биљног покривача и угрозити пејзажне вредности. 
 Ради спречавања угрожавања и заштите земљишта, предвиђена је 
евакуација отпадних и атмосферских вода из насеља затвореним каналским 
системом, односно завршавање изградње канализације за отпадне и атмосферске 
воде. 
 За еродирана, стрма и неплодна земљишта на Магарчевом брегу, Доки и 
дуж Ешиковачког потока предвиђено је пошумљавање, а пошумљавањем ће се 
санирати и експлоатационо подручје циглане. 
 Простор за депоновање отпадака је предвиђен  на заједничкој регионалној 
депонији ван територије општине Сремски Карловци.  
 У случају да се депоновање комуналних отпадака не оствари на заједничкој 
регионалној депонији за више насеља на Сремској или Бачкој страни, одлагање 
отпадака ће се решавати на простору садашњег експлоатационог копа циглане уз 
неопходне сагласности корисника простора, израду анализе утицаја на животну 
средину и одговарајуће режиме коришћења.  
 До реализације регионалне депоније одлагање комуналног отпада је могуће 
и на депонији отпада Новог Сада уз сагласност надлежних органа и ЈКП "Градска 
чистоћа" Новог Сада.  
 
Заштита природних вредности 
 
 Трајна комплексна заштита природних простора-екосистема (заснована на 
еколошким начелима) подразумева очување укупних природних вре-дности због 
којих су стављени под заштиту, као и рационално усмеравање свих чинилаца у 
заштићеним екосистемима у правцу очувања, унапређивања и уређења 
заштићених природних простора и утврђивања њихове најцелисходније намене 
коришћења. 
 Према врсти заштићени делови природе су: 
 - простори посебних природних вредности, 
 - природне знаменитости, 
 - природне реткости. 
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 Заштита посебних природних вредности оствариваће се спречавањем 
деградације постојећих екосистема, њиховим унапређивањем и утврђивањем 
одговарајућих режима и услова коришћења при чему ће приоритет имати веће 
просторне целине као што је Национални парк "Фрушка гора" и други природни 
објекти изузетних природних облика и лепота, као и ретке и угрожене биљне и 
животињске врсте и њихове заједнице, за чије одржавање је потребно штитити 
одређена станишта на територији општине Сремски Карловци због вишеструког 
значаја (ботаничка башта, обале Дунава и рекреациона подручја). 
 Ритски екосистеми на подручју општине Сремски Карловци изложени су 
деградацији (претварањем у монокултуре и неконтролисаном сечом). Тиме се 
повећавају границе нестајања угрожене изворне ритске вегетације и генетског 
фонда ритских биљака и животиња, ремети динамичка стабилност екосистема и 
деградира карактеристичан ритски пејзаж. Због својих природних одлика, ритски 
комплекс Петроварадинско-карловачког и Ковиљског рита ставиће се под заштиту 
као регионални парк природе. 
 Петроварадинско-карловачки рит представља значајну биолошку целину 
која је под великим утицајем антропогених фактора. Препоручен режим 
коришћења подразумева забрану неконтролисаног коришћења и сече шума, 
ремећење хидролошких карактеристика и забрану лоцирања делатности које могу 
угрозити воду, ваздух и тло, употребом штетних материја. 
 Све активности на заштићеним објектима природе, као и заштићеним 
представницима флоре и фауне одвијаће се у складу са Законом о заштити 
природе, уз сагласност Завода за заштиту природе код којег су објекти 
регистровани. 
 Обала Дунава на подручју Сремских Карловаца заштитиће се ради 
коришћења за рекреацију и туризам. 
 Изузетан значај који се придаје заштити Дунава у европским размерама 
захтева да се посебна пажња посвети заштити природних вредности приобаља и 
начину уређења и коришћења обала које су непосредно повезане са изграђеним 
површинама. 
 У циљу унапређења урбане и радне средине, обезбедиће се стално 
подизање нових и одржавање зелених површина (паркова, уличних дрвореда, 
површина око здравствених и школских објеката, подручја економија, гробља и 
других површина) намењених за одмор и рекреацију. 
 Приступиће се подизању заштитних шумским засада ради спречавања 
ерозије и обезбеђивања заштите, заклона и преживљавања целокупне фауне, 
посебно орнито и териофауне. 
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 Пошумљавање слободних површина вршиће се првенствено аутохтоним 
врстама. Постојећи шумски фонд на подручју општине Сремски Карловци 
потребно је очувати и спречавати све видове његовог даљег функционалног 
обезвређивања. Од посебног значаја је будуће коришћење шума обезбеђивањем 
свих мера газдовања утврђених шумско-привредним основама и законским 
прописима уз наглашено вођење рачуна о свим мерама за развијање заштитних и 
општекорисних функција шума. 
 
Заштита ваздуха и заштита од буке 
 
 У циљу заштите ваздуха, предвиђено је контролисано одлагање и 
неутрализација отпадака, хигијенски услови становања и лоцирање комуналних 
објеката на задовољавајућој удаљености, у односу на градске садржаје 
(становање, рад, рекреација). 
 Заштитне зелене зоне се фомирају дуж саобраћајнице, пута Нови Сад - 
Београд као препрека између насеља, пута и железничке пруге; око радне зоне; 
експлоатационог подручја циглане и око комуналних објеката и површина, пре 
свега око депоније смећа. 
 Неутрализацији штетних продуката у ваздуху и побољшању микро-
климатских услова насеља допринеће коришћење плина као основног енергента и 
планиране и постојеће зелене површине градског и ванградског зеленила. 
 Заштита од буке је планирана и условљава се у појасу од 100 m са сваке 
стране трасе пруге великих брзина изузев у зони железничке станице где су 
брзине смањене. 
 
5.2. Категоризација терена по погодности за изградњу 
 
 Према досадашњим истраживањима оцењено је да су подаци о 
инжењерско - геолошким, геомеханичким, хидрогеолошким и геофизичким 
елементима на истраживаном подручју сасвим минимални. Због недостатка 
геомеханичких истражних радова, категорије се не могу сматрати дефинитивним. 
Оцена погодности терена за изградњу заснива се на међусобном утицају следећих 
природних карактеристика терена: инжењерско - геолошких процеса и појава 
(нестабилне падине, ерозија), структурно - тектонских односа (положај слојева, 
раседи), физичко-механичких карактеристика тла и стена, хидрогеолошких 
карактеристика (ниво подземне воде), хидролошких односа, нагиба терена. 
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 На основу наведеног, на ширем подручју Сремских Карловаца издвојене су 
следеће категорије тла по подобности за изградњу: 
 
1. оптимално повољан терен 
2. повољан терен, 
3. условно повољан терен, 
4. неповољан терен, 
1а. неповољан терен због повременог плављења. 
 
 Оптимално повољан терен обухвата подручја која су најпогоднија за 
изградњу. У геоморфолошком погледу то су платои, терени са врло благим 
нагибом и шире речне долине. Анализом аероснимака и теренском проспекцијом 
нису примећени знаци нестабилности тла, што значи да се ради о стабилном 
терену добрих физичко-механичких карактеристика.То је подручје платоа 
југозападно од Ровина, и било које се протеже централним делом истраженог 
простора. 

Друго веће подручје оптимално повољног терена изграђено је од песка, шљунка и 
глина, код којих носивост није велика, али је сасвих довољна за изградњу различитих 
објеката на њима. Највећим делом овај део терена је до данас изграђен, а то је подручје 
самог места Сремских Карловаца ближе железничкој прузи Нови Сад - Београд. 

 На свим наведеним подручјима унутар описане категорије могућа је 
градња без претходних санационих радова. 
 Категоризација терена по погодности за изградњу дата је на посебном 
графичком приказу. 
 

 Повољан терен обухвата делове терена са нешто већим нагибом (8-15о) 
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 релативно је 
низак, што је повољно у хидрогеолошком погледу. У структурно- тектонском 
погледу постоје мање неповољности услед тектонских линија дуж којих може 
доћи до мањих нестабилности падина. Унутар ширег истраженог подручја 
Сремских Карловаца највећи део површина 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 објеката потребно извршити одређене истражне радове. 
 
 Условно повољан терен по погодности за изградњу обухвата неколико 
међусобно различитих подручја, чије разлике су дефинисане на основу 
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стабилности и нагиба терена. То су подручја на којима су регистроване лабилне 
падине и стара клизишта и падине на којима су интензивна јаружања и спирања. 
У оквиру истраживаног простора Сремских Карловаца подручја сврстана у ову 
категорију су подручја Ровина и терен на крајњем југоисточном делу Сремских 
Карловаца. То су подручја великих старих клизишта која имају неповољне одлике 
не само у инжењерско - геолошком него и у структурно - тектонском и 
хидрогеолошком погледу. И поред тога што је на овим локалитетима дошло до 
природног смиривања, ипак су то потенцијална места где би могло доћи до 
поновног покретања ако би се пореметила природна равнотежа. Због тога је 
потребно извршити детаљна инжењерско - геолошка и геомеханичка истраживања 
на основу којих би се одредио обим и врста санације. 
 У групи условно повољних терена за изградњу су и они делови терена који 
би по својој стабилности одговарали категорији повољних терена, али су због 

већег нагиба (15-25о) сврстани у ову категорију. На подручју Сремских Карловаца 
то је стрми део источне падине Ешиковачког потока и стрми део падине западно 
од Матошеве улице. Градња објеката на оваквим подручјима није искључена, али 
је због већег нагиба отежана. Осим тога, уколико би се пришло градњи, морало би 
се водити рачуна о вегетацијском покрову који би у највећој мери требало 
задржати и на тај начин спречити појачану ерозију. 
 
 Неповољан терен обухвата подручја на којима се не препоручује градња. 
То су површине захваћене активним клизањем и јаким ерозионим процесима. На 
подручју Сремских Карловаца овом категоријом обухваћено је шире подручје 
активног клизишта у Петроварадинској улици. На основу литолошке грађе 
претпоставља се да је клизна плоча овог активног клизишта релативно дубоко, те 
санација захтева детаљне истражне радове.  
 
 Неповољан терен због повременог плављења издвојен је у посебну 
категорију која по својим инжењерско-геолошким, физичко-механичким и 
хидрогеолошким карактеристикама, хидролошким и структурно-тектонским 
односима одговара оптимално повољном терену, али је због плављења и 
задржавања воде на површини сврстан у категорију неповољних терена. 
Неповољност за градњу постоји све док се не изврши заштита од плављења и док 
се не исуше замочварени делови. 
 Карта категоризације терена према погодности за изградњу даје се као 
посебан графички приказ и саставни је део генералног плана. 
 
5.3. Мере заштите у случају елементарних 
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       непогода и других катастрофа 
 
 Град Сремски Карловци може бити угрожен од следећих елементарних 
непогода: 
 - земљотресима од 8 MCSо; 
 - олујним ветровима до 100 km/час; 
 - ерозијом на стрмим деловима и уз поточне долине; 
 - пожар у градском делу или на пољопривредним парцелама због држања 
запаљивих пољопривредних усева у летњим месецима, великог процента 
изграђености (преко 30%) и због слабих материјала помоћних објеката; 
 - поплавама због високог водостаја Дунава и високих подземних вода, и 
због изливања нерегулисаних потока у атару; 
 - клизишта и нестабилни терени се могу покренути у случају земљотре-са 
атмосферских вода, или због неконтролисане (непрописне) изградње. 
 Мере заштите које се планирају у Сремским Карловцима су следеће: 
 - неопходно је водити рачуна код изградње објеката о спратности, начину 
фундирања и незапаљивим материјалима код помоћних објеката, обавезним 
серклажима, изолацијама због високих подземних вода и сл.; 
 - поплаве од Дунава су решене изградњом насипа и регулацијом 
Ешиковачког потока; 
 - високе подземне воде захтевају добру изолацију и изградњу без подрума 
где су високе подземне воде; 
 - објекти, а посебно помоћни објекти морају се градити од ватроотпорног 
материјала; 
 - проценат изграђености код нових стамбених парцела не може бити већи 
од 50%; 
 - на нестабилним теренима се не препоручује нова изградња или се 
прописују посебни услови за нову изградњу, адаптације и доградње; 
 - нестабилни терени су и на простору циглане и викенд-зоне Караш, а на 
делу уз Дунав терени су угрожени високим водама Дунава и подземним водама, 
што се исто односи на простор планиран за рекреацију, преко пруге уз Дунав, тј. 
између Дунава и железничке пруге; 
 - у зимским месецима због леда и сметова може да дође до прекида 
саобраћаја, што се може решавати благовременим чишћењем путева, снега, 
изградњом снегобрана и др. 
 
5.4. Мере заштите у случају рата и 
       непосредне ратне опасности 
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 У случају рата и непосредне ратне опасности неопходно је да се у граду 
Сремским Карловцима обезбеди склањање становништва и материјалних добара. 
 За склањање становништва се планира изградња двонаменских склоништа 
основне заштите, за 50% становника и 2/3 највеће смене за радне и производне 
организације. За индивидуалну, породичну изградњу граде се породична 
склоништа допунске заштите до 50 kPa. 
 Код реконструкције и доградње инвеститор мора уплатити за одржавање 
склоништа. 
 Сремски Карловци као центар културе и образовања мора имати решено 
склањање материјалних вредности из музеја, школа, цркава и другог. 
 Заклони се могу градити у зонама са зеленилом и на неизграђеним 
просторима за 50 лица и отпорности од 50 до 100 kPa. Заклони се могу градити и 
у двориштима стамбених парцела, и могу бити покривени. 
 Изградња склоништа и заклона регулисана је Техничким прописима за 
склоништа и друге заштитне објекте ("Службени војни лист" - Савезно 
министарство за одбрану, број 5-11/1998.године). 
 Зависно од висине подземних вода, склоништа могу бити укопана, 
полуукопана и надземна, што ће у Сремским Карловцима зависити од терена. 
 Бројни подруми у Сремским Карловцима могу да се користе као склоништа 
за људе и материјална добра. 
 Површина специјалне намене се налази у атару Сремских Карловаца, 
према граници општине и атара према Новом Саду. Укупна површина специјалне 
намене је 72 ha.  
 У Сремским Карловцима данас постоје само 2 склоништа са укупно 200 
склонишних места. 
 
VI. ГЕНЕРАЛНА НИВЕЛАЦИОНА, РЕГУЛАЦИОНА И 
      ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА 
 
6.1. Основне нивелационе карактеристике 
 
 Сремски Карловци се простиру на нижим равничарским теренима уз 
Дунав чије коте су од 75 до 78 m н.в. и на брежуљкастим теренима обронака 
Фрушке горе са висинама до 170 m н.в. 
 Конфигурацију терена града карактеришу блаже и стрмије падине које су 
нарочито изражене у појасу потока Доке, Селишта и Магарчевог брега. 
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 Нагиби терена се крећу од 1% у источном до 12% у западном и у делу 
насеља, односно до 30% на подручју уз потоке и уз Магарчев брег. 
 Просечан нагиб терена је 8%, а укупна нагнутост терена је ка источном 
делу града, односно ка обали Дунава. 
 Заталасаност терена, долине потока и ободне падине обронака Фрушке 
горе утицале су на развој и формирање Сремских Карловаца, на обликовање, 
сликовитост и препознатљивост града. 
 Основна нивелација насеља дата је на графичком приказу генералног 
плана. 
 Рубни предео општине Сремски Карловци лежи на северним обронцима 
Фрушке горе, прелази Дунав и захвата део Ковиљског рита. 
 Од највиших делова подручја на коти од око 460 m (на југозападном делу а 
на тромеђи са КО Буковац и КО Велика Ремета) терен генерално залеже 
просечним падом од око 6% правцем североисток ка Дунаву чије се приобаље 
налази на коти од око 75 m. Рубни предео је у целини испресецан у правцу севера 
долинама водотока између којих се налазе, у истом правцу нагнуте, висоравни 
Раше, Черата, Магарчевог брега, Банстола и Краљевог брега. 
 Дунав пресеца простор  рубног предела правцем југоисток на два дела, чија 
је лева обала Ковиљски рит скоро хоризонтална на коти од око 75 m.  
 
6.2. Основа регулације 
 
 Правила регулације су уграђена у све сегменте генералног плана, стога се 
овде дају само основне карактеристике регулације саобраћајница које су следеће: 
 - постојеће саобраћајнице са постојећим регулацијама, односно 
регулационим линијама које се у Карловцима по правилу поклапају са 
грађевинским линијама задржавају се без икакве промене, што подразумева и 
задржавање њихових наслеђених неправилности; 
 - регулационе ширине нових улица су: за врло стрме улице (у дозвољеним 
границама до 12%) 12 m, а за све остале од 15 до 20 m и 
 - регулационе ширине пута M-22/1, старе трасе која се напушта и нове која 
се планира паралелно и заједно са пругом великих брзина биће дефинисане 
разрадом генералног плана. 
 
  
6.3. Саобраћај 
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 Сремски Карловци су град на Дунаву - на међународној пловној реци и 
град који се налази на главном сувоземном путу повезивања севера и југа. Кроз 
Карловце пролазе међународна железничка пруга Будимпешта - Нови Сад - 
Софија - Атина и магистрални друмски пут M-22/1, стога имају изузетно повољне 
услове за развој свих видова саобраћаја. 
 
Водени саобраћај - пловни пут Дунава 
 
 Водени саобраћај је у прошлости, у развоју Сремских Карловаца, имао 
врло значајну улогу. Данас се овај вид саобраћаја готово и не користи. 
 Генералним планом се, међутим, предвиђа следеће: 
А. У оквиру грађевинског подручја града: 
  -  поновна изградња путничког пристаништа  (или пристана) на простору на 

коме проширење центра излази на обалу Дунава, приближно тамо где се и 
раније налазило и 

 - изградња марине у оквиру Дунавца, односно на простору Калишта. 
  Туризам је једна од основних компоненти развоја Сремских Карловаца, стога 

је изградња марине, која омогућава развој мото- наутичког туризма, веома 
значајна. 

Б. У рубном пределу Сремских Карловаца: 
 - изградња теретног пристаништа на месту постојећег војног пристана, на 

простору планиране радне зоне Просјанице, а као једног од услова развоја те 
зоне. 

 
 Основа за реализацију оба пристаништа или марине је регулациони план 
или урбанистички пројекат коме треба да претходе (или да се раде истовремено) 
програми, односно пројекти ових специфичних целина. 
 
Железнички саобраћај 
 
 Кроз цео простор обухваћен генералним планом, односно кроз целу 
катастарску општину Сремски Карловци пролази траса планиране пруге за велике 
брзине Суботица - Нови Сад - Београд, планирана Просторним планом Републике 
Србије, а дефинисана предлогом Просторног плана модернизације и изградње 
железничке пруге за возове великих брзина. 
 Нова двоколосечна пруга стиже на подручје општине Сремски Карловци (из правца 

Београда) из новог чортановачког тунела, затим кроз Просјанице пролази на објекту 
(вијадукту) новом трасом одмакнутом од старе (у правцу Дунава) до станице Карловачки 
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виногради где прелази на насип (кота 80,50) и иде коридором старе пруге до уласка у 
грађевинско подручје Сремских Карловаца. Овде се поново одваја и удаљује од старе 
трасе (у правцу Дунава) да би у зони железничке станице, односно центра Сремских 
Карловаца удаљење износило 100 m. Поред тога, у овом делу пруга се издиже (кота 82,50) 
и планиран је надвожњак (објекат) којим је обезбеђена несметана веза (у једном нивоу) 
између центра и приобаља. 

 Одмах поред надвожњака, паралелно са старом, гради се нова железничка станица 
пролазна за пругу великих брзина, а завршна за приградски саобраћај на релацији 
Сремски Карловци - Нови Сад. Зграда нове железничке станице је двоетажна, с тим да су 
колосеци (перони) на горњој етажи (кота 82,50). Даље, траса нове пруге пролази кроз 
Карловачко-петроварадински рит насипом (кота 80,50), ободом рита непосредно уз 
постојећу пругу која се задржава за локални (приградски) саобраћај. 

 Пројектом пруга Сремски Карловци добијају нову железничку пругу 
великих брзина, стара се задржава за локални (приградски) саобраћај до Сремских  
Карловаца, односно између Новог Сада и Сремских Карловаца, а даље се укида. 
 
Услови изградње 
 
 Детаљни услови за изградњу нове пруге великих брзина дати су у 
Просторном плану модернизације пруге за возове великих брзина, а овде само 
наглашава следеће: 
 - пруга великих брзина не може имати укрштање у истом нивоу и 
 - у појасу од 100 m са обе стране пруге не предвиђа се изградња нових 
објеката. Уколико је оваква изградња ипак потребна, мора се тражити сагласност 
железнице и предвидети одговарајућа заштита од буке и вибрација. 
 За објекте који се већ налазе (постоје) у овом појасу, мора се такође 
предвидети (и реализовати) заштита од буке и вибрација. 
 Напомиње се да се у делу проласка кроз подручје града (пре и после 
железничке станице) брзина кретања воза значајно смањује што ће се свакако 
одразити и на смањење мера заштите. 
 
Посебни услови 
 - до изградње нове пруге великих брзина, железничка пруга у Сремским 
Карловцима је постојећа пруга; 
 - све интервенције везане за функцију одржавања постојеће (старе) пруге у 
смислу урбанистичке документације и другог реализују се на основу генералног 
плана; 
 - коридор постојеће (старе) пруга се трајно задржава и 
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 - становање које је (без дозволе) изграђено у продужетку постојеће 
станичне зграде се не задржава. 
 
Друмски - аутомобилски саобраћај 
 
 Код утврђивања основне саобраћајне мреже пошло се од претпостављеног 
развоја Сремских Карловаца (као основног параметра) и могућности 
прилагођавања постојеће уличне мреже планираном решењу. Као параметри код 
дефинисања саобраћајно-техничких елемената послужили су: степен 
моторизације, мобилност становника, контактне тачке ванградске и градске 
мреже, видовна расподела путовања, просторни захтеви за изградњу објеката 
инфраструктуре и др. 
 Очекује се да ће мобилност становника износити 2,5 путовања на дан, што 
значи 25000 путовања у целом насељу. Планира се степен моторизације 4, што 
значи да ће сваки четврти становник поседовати путнички аутомобил или 2500 
путничких аутомобила у Сремским Карловцима. Од укупног броја путовања око 
50% обавиће се пешачењем, 25% јавним превозом, а 25% путничким 
аутомобилом, то значи да ће се на мрежи у току дана појавити око 6250 путничких 
аутомобила. Ако се томе дода и даљински саобраћај, који једним делом пролази 
кроз Сремске Карловце, пре свега у туристичке сврхе, оптерећење уличне мреже у 
неким временским пресецима ће се знатно повећати. 
 Иако ће се највећи број путовања обављати у насељу, планира се и даље 
велика гравитација у правцу Новог Сада. Стога се генералним планом предвиђа 
успостављање бољих веза насеља са магистралним путем Нови Сад - Београд, 
било регулисаним раскрсницама у нивоу, било комбинованим раскрсницама у два 
нивоа и у истом нивоу. 
 Сремски Карловци се ослањају на магистрални пут M-22/1 Суботица - 
Нови Сад - Београд који представља основни саобраћајни правац преко кога се 
Сремски Карловци повезују са Новим Садом, односно Београдом. Планирану 
основну саобраћајну мрежу општине Сремски Карловци чине и постојећи 
локални путеви Сремски Карловци - Стражилово и Партизански пут, као и 
планирани локални путеви Сремски Карловци - Буковац, Сремски Карловци - 
Планинарски дом на Стражилову - Буковац и Сремски Карловци - Просјанице, 
односно викенд-зона Караш. У грађевинском рејону Сремских Карловаца планира 
се измештање магистралног пута M-22/1 и његово паралелно вођење са 
планираном трасом железничке пруге великих брзина уз ограничен број 
прикључака на градску уличну мрежу и денивелацију са улицом којом се 
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приступа железничкој станици и Дунаву. На овом делу су и планирани пут и пруга 
великих брзина на објекту - вијадукту широком 200 m. Постојећа траса 
магистралног пута M-22/1 у оквиру грађевинског подручја преузима улогу градске 
саобраћајнице са које се  даљински саобраћај разлива на  уличну мрежу Сремских 
Карловаца. 
 Магистрални пут M-22/1 планиран је са по две саобраћајне траке по смеру. 
Његово денивелисано укрштање са продужетком правца Трга Карловачке 
митрополије омогућава ефикасно повезивање центра Сремских Карловаца са 
планираним садржајима на обали Дунава. 
 Основна улична матрица Сремских Карловаца се задржава уз њено 
проширење у оквиру планираних (нових) простора. Дефинисани су и нови 
саобраћајни правци чија је функција растерећење центра Сремских Карловаца од 
моторизованог саобраћаја, а пре свега, од саобраћаја ка Стражилову, који пролази 
кроз центар. Планирани саобраћајни правци воде саобраћај из правца Београда и 
Новог Сада ка Стражилову мимо центра и на тај начин се стварају услови за 
дефинисање посебног режима саобраћаја у центру Сремских Карловаца, који ће 
бити усаглашен са партерним уређењем центра.  
 Секундарну уличну мрежу града чине сабирне и стамбене улице и 
приступни путеви  чије су саобраћајно-техничке  карактеристике усаглашене по 
просторним и функционалним условима. 
 Са аспекта просторних потреба за објекте инфраструктуре, коловозе и 
тротоаре, утврђени су минимални критеријуми с обзиром да су у постојећем  
насељу улице обострано изграђене и да се на њима не могу очекивати велике 
интервенције. Као меродавни попречни профили улица узете су: ширине 5 m (са 
коловозом 3 m и инсталацијама испод коловоза), ширине 8 m (са коловозом 5 m и 
инсталацијама делимично испод коловоза) и ширине од 10 до 15 m (са коловозом 
од 5 до 6m и инсталацијама ван коловоза). Што се тиче хоризонталних и 
вертикалних елемената коловоза, они су у постојећем насељу прилагођени 
стварним условима (успони и преко 12%, полупречници кривина и до 30 m, 
ограничена прегледност, смањена брзина кретања возила), док се у 
новопланираним деловима насеља предвиђају технички елементи коловоза који су 
усклађени са прописима. 
 
 Основну саобраћајну мрежу Сремских Карловаца чине улица Петровара-
динска, улица Браће Анђелић, улица Карловачких ђака, улица 23. октобра, улица 
Патријарха Стратимировића, улица Стражиловска, улица Виноградарска са 
обилазним путем око Магарчевог брега, улица Железничка у улица која се  
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планира од Петроварадинске улице до Черата. Овако успостављена мрежа 
обезбедиће одвијање јавног и индивидуалног моторног саобраћаја у насељу и ван 
њега, а истовремено ће растеретити од саобраћаја стамбене улице малих ширина и 
неповољних техничких карактеристика. 
 С обзиром да ће се након изградње новог одбрамбеног насипа обезбедити 
услови за коришћење простора између Дунава и железничке пруге целом дужином 
насеља (рекреација, спорт и друго), предложене су могућности повезивања 
насеља са тим подручјем. 
 
Међумесна аутобуска станица и мирујући саобраћај 
 
 Простор иза Стефанеума, а уз постојећи магистрални пут Нови Сад - 
Београд, део је центра и као такав може се користити за лоцирање међумесне 
аутобуске станице, која би опслуживала и туристичке  аутобусе с обзиром да би се 
у оквиру ње изградио паркинг за аутобусе. Локације паркинга за туристичке 
аутобусе и путничка возила планиране су и на улазу у комплекс Стражилова 
(према решењу постојећег усвојеног урбанистичког пројекта),                             
као и на простору између пруге и обале Дунава, на делу планираног проширења 
центра. 
 Паркирање аутомобила у Сремским Карловцима планирано је у складу са 
наменом простора. У оквиру породичног становања паркирање се обавља на 
парцели, у централној зони града, планирају се улични и блоковски паркинзи у 
складу са просторним могућностима. У радним зонама и зонама централних 
садржаја паркирање се решава у оквиру појединачних комплекса и уличним 
паркинзима. 
 
Бензинска станица 
 
 У грађевинском подручју града, уз магистрални пут M-22/1 Београд -           
- Нови Сад, планира се изградња бензинске станице чија ће се микролокација 
дефинисати разрадом гeнералног плана. 
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6.4. Хидротехника 
 
Снабдевање водом 
 
 Генералним планом се предвиђа снабдевање водом Сремских Карловаца 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. 
 Генералним планом се предвиђа проширење уличне водоводне мреже која 
ће се изградити у новопланираним улицама и у постојећим где је нема. 
 Постојећа водоводна мрежа се задржава са делимичном реконструкцијом 
на деоницама које не задовољавају планске потребе. 
 Садашњи концепт снабдевања водом преко два висинска резервоара се 
задржава до реализације регионалног водоводног система. 
 У планском периоду, с обзиром на карактеристичне природне услове, 
размештај потрошача и посебне услове у односу на квалитет, потребан пре свега у 
технолошким процесима, оставља се могућност реализације концепта снабдевања 
водом са два одвојена водоводна система и то: 
 - водоводни систем за снабдевање санитарном водом и 
 - водоводни систем за снабдевање технолошком водом. 
 Услови и могућност реализације раздвајања водоводних система 
дефинисаће се у оквиру даљег развоја регионалног водоводног система. 
 У оквиру интервентног снабдевања водом генералним планом се предвиђа 
задржавање постојећих природних каптираних извора и бушених бунара, као и 
реализација нових на просторима где их нема. 
 Планирано задржавање постојећих извора и бунара претпоставља њихово 
уређење, контролу и заштиту квалитета воде за санитарну употребу. 
 
Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
  Планира се сепаратно одвођење отпадних и атмосферских вода. 
 
Канализација отпадних вода 
 
 Одвођење отпадних вода предвиђа се преко затвореног канализационог 
система са пречишћавањем отпадних вода пре упуштања у Дунав. 
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 Канализациона мрежа оријентисана је према југоистоку, односно према 
планираном локалитету за пречишћавање отпадних вода. 
 Локалитет за пречишћавање отпадних вода предвиђен је између 
планираног насипа за одбрану од високих вода Дунава и планиране трасе 
железничке пруге, а јужно од постојеће пумпне станице отпадних вода. 
 Генералним планом се предвиђа проширење постојећег канализационог 
система. Планирана мрежа изградиће се у новопланираним улицама, као и у 
постојећим где је нема. 
 Постојећа канализациона мрежа се задржава са делимичном 
реконструкцијом на деоницама које не задовољавају планске потребе. 
 Планирана канализациона мрежа отпадних вода функционисаће са два 
одвојена сливна подручја и то: канализација отпадних вода са виших терена која 
гравитира на постројење за пречишћавање без додатног пумпања и канализација 
отпадних вода са нижих терена чије се отпадне воде морају преко пумпне станице 
оријентисати на постројење за пречишћавање. 
 
Канализација атмосферских вода 
 
 Одвођење атмосферских вода предвиђа се преко затвореног канализаци-
оног система. 
 Атмосферске воде са виших делова насеља (оријентационо виших од 79,50 
m н.в.), планираном канализацијом, оријентисаће се према Ешиковачком потоку и 
потоку Дока. 
 Атмосферске воде са нижих делова насеља оријентисаће се према 
планираним и постојећим колекторима дуж најнижих делова у Жагеровој и 
Кишовој бари. 
 У првој фази реализације атмосферске воде укупног простора оријентисаће 
се према ретензији "Пруд", формираној између насипа за одбрану од високих вода 
Дунава и планиране трасе железничке пруге. Из ретензије атмосферске воде ће 
отицати гравитационо или преко пумпног постројења у Дунав у зависности од 
водостаја. 
 У коначној фази реализације атмосферске воде са виших терена биће 
директно оријентисане према Дунаву, а према ретензији биће оријентисане само 
атмосферске воде које дотичу са нижих простора. 
 У циљу успешног одвођења атмосферских вода, генералним планом се 
предвиђа: 
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 - изградња ободних канала око насеља како би се спречило сливање у 
насеље атмосферских вода из залеђине; 
 - изградња комплетног затвореног канализационог система за одвођење 
атмосферских вода на вишим деловима насеља, што подразумева осим изградње 
одговарајуће канализације и изградњу одговарајућег броја сливника и решетки, а 
ради ефикаснијег прихватања атмосферских вода и спречавања њиховог сливања 
на ниже просторе; 
 - реализација потпуне регулације Ешиковачког потока и потока Дока са 
неопходним делимичним зацевљењем, као и надвишењем обала потока на делу 
утицаја успорне воде Дунава дуж потока; 
 - изградња уређене ретензије за прихватање атмосферских вода са 
пумпном станицом за пребацивање атмосферских вода у Дунав; 
 - реализација нивелационих детаља саобраћајница која ће омогућити 
ефикасно одвођење атмосферских вода са коловоза. У улицама у којима није 
могућа реализација атмосферске канализације или то економски није оправдано 
планира се одвођење атмосферских вода отвореном риголском мрежом или 
отвореним каналима који ће бити водонепропусни и 
 - на просторима условно стабилног терена условљава се, пре почетка 
градње, претходно опремање терена инсталацијама отпадне и атмосферске 
канализације. 
 
Одбрана од поплава 
 
 План одбране од поплава Сремских Карловада обухвата: 
 - заштиту насеља, пруге и пута од високих вода Дунава, 
 - заштиту централног дела насеља од успорене воде Дунава дуж потока и 
од великих вода потока, 
 - заштиту насеља од унутрашњих вода и то: површинских, подземних и 
процедних вода. 
 Планира се стална одбрана насеља од високих вода Дунава и успорних 
вода Дунава реализацијом насипа. Стална одбрана од поплава подразумева 
потпуну заштиту од стогодишњих високих вода Дунава (вероватноћа појаве 
једном у сто година).  
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 Одбрана од поплава до висине водостаја, вероватноће појаве једном у пет 
стотина година, планира се надвишавањем предвиђене сталне одбране, а 
реализоваће се у случају потребе. 
 Изградња планиране прве одбрамбене линије низводно од улива 
Ешиковачког потока условљена је реализацијом планиране трасе железничке 
пруге. До реализације планиране прве одбрамбене линије, одбрана од поплава 
спроводиће се преко постојећег одбрамбеног насипа. 
 Заштита централног дела насеља од успорне дунавске воде у Ешиковачком 
потоку и великих вода потока решиће се преко трајних (сталних) објеката заштите 
дуж обала потока. У циљу остваривања планиране одбране од поплава и 
регулације потока, планира се заштитни појас уз поток. Ширина заштитног појаса 
дефинисаће се разрадом генералног плана. 
 С обзиром на велику угроженост насеља атмосферским водама, одбрану од 
поплава треба реализовати у садејству са решавањем унутрашњих вода насеља. 
 
Рубни предео 
 
Снабдевање водом 
 
 Снабдевање водом рубног предела преко водоводне мреже биће решено у 
склопу могућности и реализације регионалног водоводног система и повезивања 
на њега. 
 Изградњу водоводне мреже у рубном пределу осим техничких могућности 
треба да прати и економска оправданост. 
 Снабдевање водом у оквиру рубног предела, тамо где нема могућности за 
снабдевање водом преко водоводне мреже, биће преко бушених бунара. 
 
Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
 Одвођење отпадних и атмосферских вода рубног предела планира се 
сепаратно. 
 Одвођење отпадних вода биће преко водонепропусних септичких јама на 
парцелама корисника. Водонепропусност јама треба да обезбеди заштиту 
подземља, што је нарочито потребно на простору где се снабдевање водом решава 
преко бушених бунара. 
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 Одвођење атмосферских вода биће оријентацијом према постојећим 
потоцима, односно нижим теренима, а условљено природном нивелацијом. 
 Уз потоке се оставља простор за регулисање у ширини од 14 m мерено од 
постојеће ивице корита и то обострано. 
  
6.5. Енергетика 
 
 6.5.1. Снабдевање електричном енергијом 
 
 Снабдевање електричном енергијом Сремских Карловаца је из 
јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање 
електричном енергијом, а уједно и веза на електроенергетски систем града Новог 
Сада је ТС 110/35 kV "Нови Сад 1" - Лединци. Од ове трансформаторске станице 
полази 35 kV далековод који напаја постојећу ТС 35/10 kV "Сремски Карловци", а 
на коју су путем 10 kV кабловске и надземне мреже повезане постојеће 10/0,4 kV 
трансформаторске станице. На исту трансформаторску станицу повезаће се и 
планиране трансформаторске станице које ће напајати дистрибутивну 
нисконапонску мрежу Сремских Карловаца. 
 У току 1995. године достигнуто је скоро 100% оптерећење постојеће ТС 
35/10 kV "Сремски Карловци", тако да је потребно изградити нову ТС 110/20 kV 
"Сремски Карловци" у периоду од 2005. до 2010. године. 
 Локација изградње ове трансформаторске станице је на месту садашње 
трансформаторске станице, с тим да захтева додатни простор уз саму 
трансформаторску станицу. До нове трансформаторске станице потребно је 
изградити надземни далековод 110 kV од далековода који повезује ТС 110/20 kV 
"Инђија" и ТС 110/20 kV "Мишелук". За овај далековод се планира ширина 
коридора за изградњу од 50 m (2х25 m). Изградња ових енергетских објеката биће 
условљена искључивањем из рада ТС 110/35 kV "Нови Сад 1" у Лединцима, која 
је настарији електроенергетски објекат тог типа на подручју Војводине и чији је 
радни век већ сада истекао. 
 У склопу свих ових планираних изградњи потребно је извршити и прелаз 
10 kV напонског нивоа за рад на 20 kV напонском нивоу. Будућа 20 kV и 0,4 kV 
мрежа на простору самих Сремских Карловаца градиће се каблирањем. 
 За атарско подручје (за изградњу водова ван градског подручја) постоји 
могућност изградње будуће електроенергетске мреже као надземне. 
 Резервно напајање Сремских Карловаца електричном енергијом је могуће 
решити изградњом новог 20 kV вода из правца Петроварадина који би омогућио 
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снабдевање Сремских Карловаца електричном енергијом у случају испада или 
радова на основним 110 kV енергетским објектима који ће Сремске Карловце 
снабдевати електричном енергијом. 
 У односу на планирани број становника, у табели је приказана процењена 
величина електроконзума. 
 
 Стање Пројекција 
 1998. 2021.
Број становника 7.500 10.000
Критеријум за оцену величине електроконзума (kW) 0,70 1,01
Укупна величина конзума (MW) 5,25 10,1
Повећање конзума (MW)  4,85
Потребно изградити 20/0,4 kV ТС снаге 630 kVA  8
 
 
 Израчунат број потребних електроенергетских објеката (трансформа-
торских станица) је минимум потреба. Оптималан број ће зависити и од 
просторних потреба, имајући у виду максимални домет појединих 
трансформаторских станица кад је у питању сигурност у снабдевању електричном 
енергијом. Такође је важно напоменути да у овом броју трансформаторских 
станица не учествују оне трансформаторске станице које је потребно урадити за 
потребе већих целина намењених за пословне или друге садржаје, а чији ће број 
бити одређен приликом израде регулационих планова ових целина. 
 До нове радне зоне Сремских Карловаца Просјанице планира се изградња 
20 kV вода који ће се градити у коридору са приступном саобраћајницом, а 
повезати на планирану 220 kV мрежу Сремских Карловаца. 
 Планирана примарна електроенергетска мрежа и положај дистрибутивних 
трансформаторских станица дати су на графичком приказу енергетике. До 
промене положаја дистрибутивних трансформаторских станица може доћи, стога 
ће њихов тачан положај трансформаторских станица бити дат приликом израде 
регулационих планова нижег реда или приликом издавања урбанистичко-
техничких услова. 
 
 
 
 6.5.2. Снабдевање топлотном енергијом 
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 Основни систем за снабдевање Сремских Карловаца топлотном енергијом 
је гасификациони систем, а делом и топлификациони систем који као енергетско 
гориво користи гас. Сремски Карловци се снабдевају топлотном енергијом путем 
постојеће ГМРС "Сремски Карловци" која гас добија из гасовода високог 
притиска РГ02-02. Постојећа ГМРС остаје основни објекат за снабдевање 
Сремских Карловаца топлотном енергијом. На ову ГМРС је тренутно прикључена 
топлана "Дудара" која снабдева топлотном енергијом 240 станова и целокупну 
дистрибутивну гасну  мрежу Сремских Карловаца. 
 Растом броја потрошача, који ће користити гас као основно енергетско 
гориво за топлотне потребе, превазићи ће се капацитет постојеће мерно - регула-
ционе станице која је изграђена уз ГМРС "Дудара", те се планира изградња МРС 
"Сремски Карловци" која ће искључиво снабдевати гасом дистрибутивну мрежу 
Сремских Карловаца. Постојећа дистрибутивна гасна мрежа је грађена таквог 
капацитета да може прихватити будућу изградњу на подручју Сремских 
Карловаца. 
 Постојећа индустрија грађевинског материјала - циглана "Стражилово" је 
путем сопствене ГМРС повезана на гасовод високог притиска. 
 До планиране радне зоне Просјанице предвиђена је изградња гасовода у 
коридору са будућим приступним путем. 
 Величина топлотног конзума и максимална часовна потрошња гаса за 
потребе широке потрошње је дата у следећој табели: 
 
 Пројекција 
 2021.
Број становника 10.000
Критеријум за оцену величине топлотног 
конзума (kW/становнику) 5
Укупна величина топлотног конзума MW 50
Максимална часовна потрошња гаса (См3/х) 
  

Максимална часовна потрошња ће утицати на избор мерно - регулационе 
станице која ће се градити за потребе снабдевања Сремских Карловаца топлотном 
енергијом. 
 Примарна гасна мрежа је приказана на графичком приказу енергетике. 
 
 6.5.3. Рубни предео - енергетика 
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 Атарско подручје није толико заначајно са аспекта енергетске потрошње 
колико са аспекта проласка крупне енергетске инфраструктуре (магистралних и 
регионалних енергетских водова), као и дистрибутивне гасне и електроенергетске 
мреже. 
 Јужно од Сремских Карловаца кроз атар пролазе два 110 kV далековода. 
Око ових далековода постоји заштитни енергетски коридор. Планирана је 
изградња прикључног 110 kV далековода до планиране ТС 110/20 kV "Сремски 
Карловци". За планирани далековод је такође предвиђен заштитни коридор. 
 Непосредно уз грађевинско подручје Сремских Карловаца пролази 35 kV 
далековод и прикључни гасовод високог притиска. За ове објекте постоје 
заштитни коридори (дато на графичком приказу). 
 Кроз атар пролазе и 10 kV водоводи који припадају рангу диструбитивних 
водова и користе се за напајање електричном енергијом постојећих садржаја, као 
што су циглана "Стражилово", постојеће викенд - зоне и излетиште Стражилово. 
За ове садржаје је могуће изградити и гасоводну мрежу за потребе снабдевања 
топлотном енергијом. 
 Постојећа 10 kV електрична мрежа ће се и даље развијати ради задовољења 
потреба свих викенд - зона. Треба напоменути да ће се и ова мрежа припремати за 
прелазак за рад на 20 kV напонски ниво. 
 За све садржаје рубног предела могуће је изградити и гасоводну мрежу за 
потребе снабдевања топлотном енергијом. 

  
6.6. Телекомуникације 
 
 Сремски Карловци су повезани на телекомуникациони систем преко 
аутоматске транзитне централе у Новом Саду, путем оптичког телефонског кабла 
чији капацитети у потпуности задовољавају садашње и будуће потребе града. У 
центру града постоји аутоматска телефонска централа која опслужује кориснике 
преко уличне подземне и надземне телефонске мреже. 
 Пројекција развоја града показује да ће у њему живети 10.000 становника, 
а да ће структура привредних делатности највећим делом бити оријентисана на 
услужне културне и туристичке делатности, што ће захтевати значајно проширење 
капацитета централе и мреже телекомуникација. 
 Планирано је да се број телефонских прикључака (крајем планског 
периода)  повећа са постојећих 2.700 (капацитет централе 3.000) на око 5.800, што 
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ће захтевати реконструкцију и изградњу нове кабловске дистрибутивне мреже у 
граду. 
 Предвиђена је, такође, потпуна реконструкција ваздушне мреже тако што 
ће се у свим улицама изградити подземнa телекомуникационa мрежа. Овакво 
решење условљено је и потребама друмског саобраћаја који се у великом делу 
улица одвија отежано због сметњи од носача ваздушних водова електричне и 
телефонске мреже. 
 У Сремским Карловцима постоји кабловски дистрибутивни систем (у 
садашњим условима кабловска телевизија), за који се планира коришћење у 
многим делатностима (електроенергетици, водоснабдевању, гасификацији, 
информатици, образовању, бизнису и другом). Улога овог система комуникација 
намеће потребу израде јединственог пројекта у опслуживању комуналних система 
и других корисника. У оквиру постојећих и планираних улица резервисани су 
независни коридори за телефонске и кабловске дистрибутивне инсталације, што 
обезбеђује могућност њихове рационалне и етапне изградње. 
 
 
VII. УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА ГРАЂЕЊА И 
        УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ПО ЗОНАМА 
 
7.1. Преглед услова и ограничења 
 
 Услови грађења и ограничења које је потребно поштовати, дефинисани су 
за сваку намену, односно за сваку зону и потцелину генералног плана понаособ. 
Дефинисани су, такође, нивои разраде потребни за реализацију сваке зоне. 
 Овде се стога само даје заједнички (збирни) преглед основних показатеља 
услова и ограничења. 
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          Табела 8. 
  Грађевинско подручје   града  

Ред. 
број 

 
Зона 

Ограничења 
и усмерења 

Ниво разраде 
потребан за реализацију 

 
Посебни услови 

1 2 3 4 5 
1. Центар 

- Стари део 
 
 
 
- Нови део 
 

Si-постојећи 
уз могуће по- 
већање за 10% 
Kiz-06-08 
 
Si-дo 50% 
Kiz-0,4 

 
Регулациони план или 
урбанистички пројекти 
 
 
Регулациони план или 
урбанистички пројекат 

 
Завода за заштиту 
споменика културе 
 
 
Конкурс 

2. Јавне 
службе 
- Постојеће 
 
 
 
 
- Планиране 

 
Si и Kiz 
постојеће 
 
 
 
Si- до 50% 
Kiz-до 0,8 

 
Генерални план 
 
 
 
 
Регулациони план 

За заштићене објекте или 
оне које се налазе у зони 
заштите потребни су 
услови Завода за заштиту 
спомени ка културе 
 
- 
 

3.  Становање 
- Мешовито 
 
 
 
- Породично 
 
 
- Ново 

 
Si - до 70% 
Kiz - до 0,7 
 
 
Si - до 50%  
Kiz - до 0,5 
 
Si - до 40% 
Kiz - до 0,5 

 
Генерални план 
 
 
 
Генерални план 
 
 
Регулациони план или 
план парцелације 
(изузетно код мањих целина  
(≤ 1 ha или где постоје улице или 
је извршена парцелација реали- 
зација је могућа на основу ГП-а) 

За део који се налази у 
зони заштите потребни су 
услови Завода за заштиту 
споменика културе 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

4. Радне 
активности 

Si - до 50% 
Kiz - до 0,8 

 
Регулациони план 

За део садашње железнич- 
ке станице, а планираног 
складишног комплекса  
потребни су услови заш- 
тите од  буке и сагласност 
ЖТО  

5. Зеленило 
- Јавна пар- 
ковска повр- 
шина Дво- 
рска башта 

 
 
 
 
- 

 
 
Регулациони план 

За заштићене природне 
целине или појединачне 
заштићене природне вре- 
дности потребни су усло- 
ви Завода за заштиту 
природе 

   Р у б н и    п р е д е о  
6. Викенд-зоне  План парцелације  
7. Радне зоне  Регулациони план Услови водопривреде 

Услови железнице 
8. Природна и 

споменичка 
целина 
Стражилово 

 Регулациони план или 
урбанистички пројекат 
 

Услови заштите природе 
и услови заштите споме- 
ника културе 

 
• Сви остали садржаји рубног предела се реализују на основу генералног плана. 
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Општи услов 
 
 На целој територији града Сремских Карловаца морају се поштовати 
услови несметаног кретања хендикепираних и инвалидних лица ("Службени 
гласник РС", број 18/97). 
 
Посебан услов погодности земљишта за изградњу 
 
 Захтев који произилази из погодности земљишта за изградњу и који важи 
за целу територију грађевинског подручја града је следећи: 
 - сви садржаји који се реализују на условно повољном или неповољном 
терену, према карти погодности земљишта, морају поштовати посебне услове 
који ће бити дефинисани на основу инжењерско - геолошких и геомеханичких 
истраживања. Овим условима ће се одредити обим и врста санације земљишта, 
начин изградње објеката (темељење, подзиди), начин и обим комуналног 
опремања (одвођење отпадних и атмосферских вода) и друго. 
 

VIII.   ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 
 

8.1. Биланс површина за грађевинско подручје и 
        за рубни предео Сремских Карловаца 
 
 Преглед основних показатеља плана до 2021. године је следећи: 
 - број становника   10.000 
 - број домаћинстава  3.704 
 - просечна величина домаћинства  2,7 
 - просечна гусина становања насеља 56 станов./ha 
 - број радно активног становништва 6052 
 - спратност објеката је П и П+1, изузетно П+2 
 - кровови објеката су коси 
 - коришћење поткровља је могуће на целој територији насеља 
 - мансарде се не дозвољавају. 
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Биланс површина за грађевинско подручје 
                               Табела 9. 
Ред. 
бр. 

 
НАМЕНА 

Површина 
ha 

Учешће 
површине % 

Проширење намене у 
рубном пределу ha  

1. Центар 18,5 4,0
2. Становање 177,0 38,0
3. Јавне службе 48,0 10,3 Наука, здравство и 

рекреација   29   
4. Зона радних активности 8,5 1,8 Циглана - 21,41  са  

проширењем и заштит-  
тним појасом 103,3   
Просјанице  45  

5. Комуналне површине - 
гробља и пијаце 

6,0 1,2  
депонија смећа 3 

6. Површине насипа и 
ретензије 

37,0 7,9  

7. Саобраћајне површине 75,0 16,0  
8. Зелене површине - јавне 

и заштитне 
 

97,1
 

20,8
 

 Укупно грађевинско 
подручје 465,6 100,0

 

 
 Простори посебних особености и ограничења - зона заштите културних 
добара од 22 ha  и зона заштите природних добара од 7 ha, не исказују се посебно, 
саставни су део намене центра и становања, односно зоне зеленила. 
 Зелене површине насеља, уколико укључимо и зелене површине других 
намена, износе 225,1 ha или 22,5 m2 по становнику града. 
 
Биланс површина рубног предела 
                            Табела 10. 
Ред. 
бр. 

 
Назив намена површина 

Површина9 
ha 

Учешће 
површине % 

1. Грађевинско подручје града 466 9,2
2. Површина Дунава 462 9,1
3. Викенд-зоне 292 5,8
4. Виноградарска зона 454 9,0
5. Привредне зоне - циглана и Просјанице 148 2,9
6. Заштићене природне целине 1484 29,3
7. Зоне заштите пејзажа  249 4,9
8.  Комплекс марине 17 0,3
9. Специјална намена 72 1,4

10. Депонија смећа 3 0,1
11. Пољопривредно земљиште 1407 28,0

 Укупно катастарска општина 5054 100,0

                                                 
9 Коришћени су заокружени нумерички подаци површина. 
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 Пољопривредно земљиште је веће од 1407 ha (28%) и износи око      2000 
ha, односно 40% укупне површине. Ово стога што се за пољопривредну 
производњу користе и површине других намена - специјалне намене, зоне заштите 
пејзажа, делови викенд и виноградарске зоне, заштитни делови привредних зона и 
рубни делови подручја града. 
 
IX.   СПРОВОЂЕЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 
 
 9.1. Уређење простора Сремских Карловаца, изградња свих објеката, 
реконструкција, доградња, надзиђивање, промена намене објеката или дела 
објекта, као и промена намене грађевинског земљишта и парцелација спровешће 
се на основу урбанистичко-техничких услова утврђених овим генералним планом, 
односно регулационим планом, урбанистичким пројектом и планом парцелације 
уколико такви планови као посебни акти представљају услов за приступање 
реализацији изградње и уређење простора. 
 Зависно од утврђене намене земљишта, утврђују се следећи режим и 
изградње: 
 - на подручју постојећег мешовитог и породичног становања, као и 
постојећих јавних служби и јавних простора грађење се врши непосредно на 
основу овог генералног плана и урбанистичко-техничких услова; 
 - за случајеве када се издавање дозвола врши директно на основу 
Генералног плана, пре издавања урбанистичко-техничких услова потребно је 
урадити анализу просторних и амбијенталних карактеристика објекта на основу 
идејног решења (или његових варијанти), Студије валоризације простора (која је 
саставни део документације плана) и мишљења и оцене о потребним интер-
венцијама на предложеном решењу од стране службе заштите споменика културе;  
 - на осталом подручју насеља и то у намени центра, планираних јавних 
служби, новопланираног становања, радних активности, зеленила (јавна пар-
ковска површина Дворска башта), као и у рубном пределу, у викенд - зонама, 
радним зонама и природној и споменичкој целини Стражилово, грађење се може 
вршити само на основу регулационог плана, урбанистичког пројекта или плана 
парцелације у складу са условима из поглавља VII, тачка 7.1. 
 Изградња објеката и извођење радова на просторима намењеним за: 
 - ново становање код целина мањих од 1 ha или где постоје улице или је 
извршена парцелација; 
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 - за комуналне објекте и површине и за саобраћајне и друге 
инфраструктурне објекте и површине вршиће се на основу генералног плана када 
у овом генералном плану има довољно елемената за то.  
 У противном и у случају знатније изградње за коју овај генерални план не 
садржи довољно елемената, основ ће бити урбанистички план који представља 
даљу разраду генералног плана. 
 - За дефинисање начина изградње нове железничке станице, пружног 
насипа и пролаза испод пруге потребно је организовати и спровести 
урбанистичко-архитектонски конкурс или урадити алтернативна урбанистичко-     
-техничка решења како би се на тај начин дошло до најбољег могућег решења. 
 На подручју насеља на коме је овим генералним планом предвиђена друга 
намена земљишта од постојеће, на постојећим објектима дозвољава се само 
текуће одржавање - режим забране градње. 
 Изузето од претходног става, на подручју насеља на коме се примењује 
режим забране градње, а чија се изградња не планира текућим програмом 
уређивања грађевинског земљишта, може се код стамбених објеката дозволити 
унутрашња адаптација, минимална доградња до 6 m2 и то искључиво купатила и 
WC-а у циљу обезбеђења санитарно - хигијенских услова становања, затварање 
наткривених простора (тремова), реконструкција зидова и изградња оноликог 
броја помоћних објеката колико има станова, с тим да изграђеност не пређе 50%.  
 Повећање стамбеног простора се не може дозволити. Уколико је постојећи 
објекат склон паду, може се одобрити и његова реконструкција или изградња 
новог истих димензија и исте спратности. 
 
 9.2. У циљу заштите непокретних културних добара и њихове заштићене 
околине при изради урбанистичких планова који представљају даљу разраду 
генералног плана или урбанистичко-техничких услова за извођење радова на 
објектима који су стављени под заштиту као културна добра, заштићене културно 
историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места, обавезно је 
прибављање мишљења, услова, односно сагласности надлежне службе за заштиту 
споменика културе. 
 
 9.3. Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта може се 
вршити само у циљу привођења земљишта планираној намени утврђеној овим 
генералним планом. 
 Изградња објеката на грађевинском земљишту може се одобрити само ако 
је извршена парцелација земљишта на грађевинске парцеле. Грађевинска парцела 
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мора имати површину и облик који омогућују изградњу објеката у складу са овим 
генералним планом. 
 Условима за парцелацију и препарцелацију се утврђује: величина, облик и 
положај парцела, приступ парцелама, регулациона линија, грађевинска линија, 
површина за јавне намене, а садрже ситуациони план са регулационим линијама и 
парцелама. 
 
 9.4. Услови који обезбеђују несметано кретање хендикепираних и 
инвалидних лица морају се поштовати на целој територији Сремских Карловаца. 
 
 9.5. За поједине објекте код којих је потребна израда варијантних пројеката, 
за објекте са сложеном технологијом или на захтев инвеститора могуће је 
израдити анализу просторних и амбијенталних карактеристика објекта на основу 
варијантних решења, Студије валоризације простора (која је саставни део 
документације плана) и мишљења и оцене о потребним интервенцијама на 
предложеном решењу од стране службе заштите споменика културе. 
 
 9.6. Детаљни урбанистички планови, урбанистички пројекти и регула-
циони планови донети за одређена подручја пре доношења овог генералног плана, 
а који ће се примењивати и даље (јер су у складу са овим генералним планом), су 
следећи: 
 
-  Детаљни урбанистички план центра Сремски Карловци ("Службени лист града 

Новог Сада", број 17/85); 
- Урбанистички пројекат центра Сремски Карловци ("Службени лист града 

Новог Сада", број 13/89); 
- Детаљни урбанистички план комплекса циглане "Стражилово" у Сремским 

Карловцима ("Службени лист града Новог Сада", број 18/89); 
-  Урбанистички пројекат комплекса Капеле мира ("Службени лист општине 

Сремски Карловци", број 1/91); 
- Урбанистички пројекат "Стражилово" ("Службени лист општине Сремски 

Карловци", број 6/92); 
- Регулациони план стамбене зоне "Ровине" у Сремским Карловцима ("Службени 

лист општине Сремски Карловци", број 3/97) и 
- Регулациони план комплекса универзитета у Сремским Карловцима 

("Службени лист општине Сремски Карловци", број 5/97). 
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 9.7. Саставни део овог генералног плана су следећи графички прикази: 
 
1. Граница обухвата генералног плана, граница 
 катастарске општине Сремски Карловци 1:50000 
 
Грађевинско подручје града Сремских Карловаца 
 
2. Намена површина грађевинског подручја 1:5000 
3. Јавне површине и површине јавног коришћења 1:5000 
4. Становање - облици становања 1:5000 
5. Категорије терена према погодности за изградњу 1:5000 
6. Основно нивелационо и регулационо решење 
 са планом саобраћајница 1:5000 
7. План водовода - снабдевање водом 1:5000 
8. План канализације - одвођење отпадних вода 1:5000 
9. План енергетике и ТТ инсталација 1:5000 
 
Рубни предео Сремских Карловаца 
 
10. Намена површина рубног предела 
   са основном инфраструктуром 1:20000 
 
 9.8. Графички прикази Генералног плана Сремских Карловаца израдиће се 
у пет примерака оригинала и по овери ће се чувати у Скупштини општине 
Сремски Карловци и у Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови 
Сад. 
 9.9. Ступањем на снагу овог генералног плана престаје да важи Одлука о 
Генералном урбанистичком плану града Сремски Карловци ("Службени лист 
града Новог Сада", број 11/82 и "Службени лист општине Сремски Карловци", 
број 1/91), Одлука о спровођењу Генералног урбанистичког плана Сремских 
Карловаца ("Службени лист града Новог Сада", број 11/82 и "Службени лист 
општине Сремски Карловци", број 7/98), Детаљни урбанистички план 
индивидуалних стамбених блокова "Ћушилово 1" и "Ћушилово 2" у Сремским 
Карловцима ("Службени лист града Новог Сада", број 22/84), Детаљни 
урбанистички план стамбеног блока "Стражиловски пут" у Сремским Карловцима 
("Службени лист града Новог Сада", број 22/84), Детаљни урбанистички план 
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рекреационог подручја у Сремским Карловцима ("Службени лист града Новог 
Сада", број 12/87), Детаљни урбанистички план индивидуалног становања "Дока 
II" у Сремским Карловцима ("Службени лист града Новог Сада", број 24/85), 
Детаљни урбанистички план простора намењеној малој привреди – "Кишова 
бара" ("Службени лист општине Сремски Карловци", број 1/91), Регулациони план 
дела простора "Кишове баре" ("Службени лист општине Сремски Карловци", број 
9/99) и Урбанистички пројекат комплекса "Дворска башта" ("Службени лист 
општине Сремски Карловци", број 6/92). 
 Овај генерални план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу општине Сремски Карловци". 
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