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УВОД  
 

Регулациони план насеља Нови Карловци донет је 1997. године („Службени лист 

општина Срема“, број 6/97, 5/03 и 23/03). 

 

На основу Одлуке о изради Плана генералне регулације Нови Карловци („Службени 

лист општине Инђија“, број 2/22) и Програмског задатка дефинисаног од стране 

Општинске управе општине Инђија, Одељења за урбанизам, комунално-стамбене 

послове и заштиту животне средине (број: 35-службено/2022-IV-02, од дана 

26.05.2022. године) приступљено је изради Плана генералне регулације Нови 

Карловци (у даљем тексту: План). Саставни део Одлуке о изради Плана је Решење о 

неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину 

(„Службени лист општине Инђија“, број 7/22).  

 

Носилац израде Плана је Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, 

комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, а послови израде Плана 

поверени су ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, у складу са Одлуком о 

изради Плана. 

 

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планским документима вишег 

реда – Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица 

- Београд (Батајница) („Службени гласник РС“, број 69/03, 36/10, 143/14 и 81/15), 

Просторним планом подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – 

граница Мађарске („Службени гласник РС“, број 52/18, 119/12, 98/13, 52/18 и 36/19), 

Просторним планом подручја посебне намене система за наводњавање Срема 

(„Службени лист АПВ“, број 57/17), Просторним планом подручја посебне намене система 

за водоснабдевање „Источни Срем“ („Службени лист АПВ“, број 57/17) и Просторним 

планом општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/12, 27/18 и 5/22). 

 

На основу чл. 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), након доношења Одлуке о изради 

Плана приступило се изради Материјала за рани јавни увид ради упознавања јавности 

са општим циљевима и сврхом израде Плана, планираном претежном наменом 

површина и очекиваним ефектима планирања. 

 

Материјал за рани јавни увид садржи текстуални и графички део. 
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА  
 

Опис оквирне границе обухвата Плана утврђене Одлуком о изради Плана  

 

Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана генералне регулације Нови 

Карловци је тачка бр. 1, која се налази на међи катастарских парцела 2250/2 и 2251 а 

на одстојању од 170 м источно од општинског пута за Крчедин. 

 

Од тачке бр. 1 граница у правцу југоистока пресеца катастарске парцеле 2251, 2252, 

219/9, 2122/24, 2122/6 и 2122/7 и долази до тачке бр. 2, која се налази на тромеђи 

катастарских парцела 2122/7, 2122/8 и 2122/11. 

 

Од тачке бр. 2 граница у правцу југа пратећи источну међу катастарске парцеле 

2122/11 долази до тачке бр. 3, која се налази на тромеђи путева, катастарске парцеле 

2121 и 2108 и катастарске парцеле 2122/11. 

 

Од тачке бр. 3 граница дужином од 30 м прати северну међу пута, катастарска парцела 

2108 и долази до тачке бр. 4, која се налази на међи пута и катастарске парцеле 2109/1. 

 

Од тачке бр. 4 граница наставља у правцу југоистока, пресеца пут и прати источну 

међу пута, катастарске парцеле 2107 и 2059 и долази до тачке бр. 5, која се налази на 

тромеђи пута, катастарска парцела 2059 и катастарских парцела 2102/25 и 2102/26. 

 

Од тачке бр. 5 граница у правцу североистока прати северну међу катастарских 

парцела 2102/25, 2065, 2071 и 2102/18, пресеца пут, катастарска парцела 2102/10 и 

њеном источном међом у правцу југа долази до тачке бр. 6, која се налази на тромеђи 

пута и катастарских парцела 2079 и 2080. 

 

Од тачке бр. 6 граница у правцу истока прати северну међу парцеле 2079, у 

продужетку међе пресеца катастарске парцеле 2077/2, 2018/2, 2190 (поток Батка), 

2017/1 и пут, катастарска парцела 2166/58 и долази до тачке бр. 7, која се налази на 

међи пута и катастарске парцеле 2166/45. 

 

Од тачке бр. 7 граница у правцу југа прати источну међу пута до тачке бр. 8, која се 

налази на тромеђи пута, катастарска парцела 2166/58, државног пута IIа реда бр. 126, 

катастарска парцела 2166/21 и катастарске парцеле 2166/72. 

 

Од тачке бр. 8 граница управцу југа пресеца државни пут и долази тачке бр. 9, која се 

налази на тромеђи државног пута, катастарска парцела 2164/41 и катастарских 

парцела 2164/88 и 2164/89. 

 

Од тачке бр. 9 граница у правцу југозапада прати јужну међу државног пута и долази 

до тачке бр. 10, која се налази на тромеђи државног пут, пута, катастарска парцела 

2164/62 и катастарске парцеле 2164/85. 

 

Од тачке бр. 10 граница у правцу југа прати источну међу пута, пресеца поток Батка, 

катастарска прцела 2164/69 и долази до тачке бр. 11, која се налази на међи потока и 

катастарске парцеле 1928. 
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Од тачке бр. 11 граница у правцу југоистока прати западну међу потока и атарског 

пута, катастарска парцела 2161/17 и долази до тачке бр. 12, која се налази на тромеђи 

атарског пута и катастарских парцела 2161/28 и 2161/29. 

 

Од тачке бр. 12 граница у правцу запада пресеца катастарску парцелу 2161/28 и 

пратећи јужну међу пута, катастарска парцела 2159/32 долази до тачке бр. 13, која се 

налази на четворомеђи путева, катастарске парцеле 2159/32 и 2159/33 и катастарских 

парцела 2159/34 и 2159/35. 

 

Од тачке бр. 13 граница у правцу југа дужином од око 445 м прати источну међу пута, 

катастарска парцела 2159/33 до тачке бр. 14, која се налази на међи пута и 

катастарске парцеле 2159/52. 

 

Од тачке бр. 14 граница у правцу запада пресеца пут и прати северну међу катастарске 

парцеле 2159/10 до тачке бр. 15, која се налази на тромеђи пута, катастарска парцела 

2153/2 и катастарских парцела 2159/10 и 2159/11. 

 

Од тачке бр. 15 граница у правцу југа прати источну међу пута и долази до тачке бр. 

16, која се налази на тромеђи пута, катастарска парцела 2153/2 и катастарских 

парцела 3382 и 2154. 

 

Од тачке бр. 16 граница у правцу запада под правим углом пресеца катастарске 

парцеле 2153/2, 2152/1 и 2152/18 и долази до тачке бр. 17, која се налази на међи 

пута, катастарска парцела 2152/18 и катастарске парцеле 2152/2. 

 

Од тачке бр. 17 граница у правцу севера прати западну међу пута и долази до тачке 

бр. 18, која се налази на тромеђи путева, катастарске парцеле 2152/18 и 2142 и 

катастарске парцеле 2152/4. 

 

Од тачке бр. 18 граница у правцу југозапада прати источну међу пута, катастарска 

парцела 2142 и долази до тачке бр. 19, која се налази на тромеђи пута и катастарских 

парцела 2152/31 и 2152/50. 

 

Од тачке бр. 19 граница у правцу запада пресеца пут а затим у правцу севера прати 

источну међу катастарске парцеле 2134/360 и долази до тачке бр. 20, која се налази 

на тромеђи пута, катастарска парцела 2134/359 и катастарских парцела 2134/360 и 

2134/342. 

 

Од тачке бр. 20 граница у правцу југозапада прати источну међу пута и пресецајући 

пут, катастарска парцела 2134/226 долази до тачке бр. 21, која се налази на тромеђи 

путева, катастарске парцеле 2134/166 и 2134/226 и катастарске парцеле 2134/165. 

 

Од тачке бр. 21 граница у правцу севера прати западну међу пута до тачке бр. 22, која 

се налази на тромеђи пута, улице, катастарска парцела 2134/555 и катастарске 

парцеле 2134/225. 

 

Од тачке бр. 22 граница у правцу запада прати јужну међу улице до тачке бр. 23, која 

се налази на тромеђи улице, пута, катастарска парцела 2134/157 и катастарске 

парцеле 2134/201. 
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Од тачке бр. 23 граница у правцу севера прати источну међу пута до тачке бр. 24, која 

се налази на тромеђи путева, катастарске парцеле 2134/157 и 2134/103 и катастарске 

парцеле 2134/74. 

 

Од тачке бр. 24 граница у правцу истока прати северну међу пута, катастарска парцела 

2134/103 и долази до тачке бр. 25 на тромеђи путева, катастарске парцеле 2134/103 и 

2134/26 и катастарске парцеле 2134/102. 

 

Од тачке бр. 25 граница у правцу севера прати западну међу пута, катастарска 

парцела 2134/26 и долази до тачке бр. 26, која се налази на тромеђи пута, катастарска 

парцела 2134/26, државног пута IIа реда бр. 126, катастарска парцела 2133/1 и 

катастарске парцеле 2134/27. 

 

Од тачке бр. 26 граница у правцу запада, прати јужну међу државног пута и долази до 

тачке бр. 27, која се налази на тромеђи државног пута, катастарске парцеле 2133/1 и 

2133/2 и катастарске парцеле 2134/434. 

 

Од тачке бр. 27 граница у правцу севера пресеца државни пут и пратећи западне међе 

катастарских парцела 2435/4, 2434/2, 2433/4, 2433/2, 2429/2, 2428/2, 2427/2 и 

2426/36 долази до тачке бр. 28, која се налази на тромеђи катастарских парцела 

2426/1, 2426/2 и 2426/3. 

 

Од тачке бр. 28 граница у правцу истока прати северну међу катастарске парцеле 

2426/3, пресеца пут, катастарска парцела 2437 и даље ка истоку прати северну међу 

пута, катастарска парцела 2127 и долази до тачке бр. 29, која се налази на тромеђи 

пута и катастарских парцела 2129/33 и 2129/34. 

 

Од тачке бр. 29 граница дужином од 115 м у правцу севера прати западну међу 

парцеле 2129/33 и долази до тачке бр. 30, која се налази на међи катастарских 

парцела 2129/33 и 2129/34. 

 

Од тачке бр. 30 граница у правцу истока пресеца катастарску парцелу 2129/33 и прати 

северну међу пута, катастарска парцела 2128/24 до тачке бр. 31, која се налази на 

тромеђи путева, катастарске парцеле 2128/24 и 2128/32. 

 

Од тачке бр. 31 граница у правцу северозапада прати западну међу пута, катастарска 

парцела 2128/32 до тачке бр. 32, која се налази на тромеђи путева, катастарске 

парцеле 2128/32 и 2129/24 и катастарске парцеле 2129/26. 

 

Од тачке бр. 32 граница у правцу југозапада прати јужну међу катастарске парцеле 

2129/24, пресеца пут, катастарска парцела 2129/25 и долази до тачке бр. 33, која се 

налази на тромеђи путева, катастарске парцеле 2129/25 и 2129/17 и катастарске 

парцеле 2129/16. 

 

Од тачке бр. 33 граница у правцу севера прати западну међу пута, катастарска 

парцела 2129/17 и долази до тачке бр. 34, која се налази на тромеђи путева, 

катастарске парцеле 2129/17 и 2275 и катастарске парцеле 2129/16. 
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Од тачке бр. 34 граница у правцу североистока прати јужну међу путева, катастарске 

парцеле 2275 и 2274 и долази до тачке бр. 35, која се налази на тромеђи путева, 

катастарске парцеле 2274 и 2126/2 и катастарске парцеле 2125/25. 

 

Од тачке бр. 35 граница у правцу севера прати источну међу пута, катастарска парцела 

2274 до тачке бр. 36, која се налази на тромеђи пута и катастарских парцела 2254 и 2256/2. 

 

Од тачке бр. 36 граница у правцу истока  прати северну међу катастараске парцеле 

2254 и долази до тачке бр. 37, која се налази на тромеђи пута, катастарска парцела 

2253 и катастарских парцела 2254 и 2265. 

 

Од тачке бр. 37 граница у правцу истока пресеца пут, катастарска парцела 2253 и долази 

до тачке бр. 38, која се налази на тромеђи пута и катастарских парцела 250/2 и 2251. 

 

Од тачке бр. 38 граница прати северну међу катастарске парцеле 2251 и долази до 

тачке бр. 1, која је уједно и почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана. 

 

Предметна локација се налази у катастарској општини Нови Карловци. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 

440,32 hа. 

 

Опис планиране границе грађевинског подручја насеља Нови Карловци 

предложене Материјалом за рани јавни увид 

 

Материјалом за рани јавни увид предложено је смањење грађевинског подручја насеља 

у односу на простор обухваћен оквирном границом обухвата Плана. 

 

Почетна тачка описа планиране границе грађевинског подручија насеља Нови 

Карловци је тачка број 1, која се налази на тромеђи катастарских парцела 2122/8, 

2122/17 и 2122/25 на одстојању од 204 метра западно од потока Батка. 

 

Од тачке број 1 граница у правцу југоистока пратећи источну границу катастарске 

парцеле број 2122/25 долази се до тачке број 2 која се налази на четворомеђи путева, 

катастарске парцеле број 2121 и 2108 и катастарских парцела број  2122/25 и 2109/1. 

 

Од тачке број 2 граница дужином од 30 метара прати северну међу пута, катастарска 

парцела број 2108 и долази до тачке број 3, која се налази на међи пута и катастарске 

парцеле број 2109/1. 

 

Од тачке број 3 граница наставља у правцу југоистока, пресеца пут, катастарска 

парцела број 2108, затим прати источну међу пута, катастарске парцеле број 2107 и 

2059 и долази до тачке број 4, која се налази на тромеђи пута, катастарска парцела 

број 2059 и катастарских парцела број 2060/1 и 2060/3. 

 

Од тачке број 4 граница у правцу североистока прати северну међу катастарске 

парцеле број 2060/3, а затим у правцу југa прати источну границу катастарских 

парцела број 2060/3 и 2060/2, након тога дужином од 21 метар прати северну међу 

пута, катастарска парцела 2058 и долази до тачке број 5 која се налази на четворомеђи 

катастарских парцела број 2058, 2102/10, 2078 и 2076/2. 

 

Од тачке број 5 граница у правцу југоистока прати источну међе пута, катастарска 

парцела број 2018/8, и даље наставља да прати источну међу катастарске парцеле број 

2018/7, затим у правцу југозапада пратећи западну међу потока Батка, катастарска 
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парцела број 2190  долази до тачке број 6 која се налази тромеђи потока, катастарска 

парцела број 2190 и катастарских парцела број 2029 и 2028. 

 

Од тачке број 6 граница у правцу истока пресеца поток Батка и прати северне међе 

катастарских парцела број 2017/8, 2010 и 2166/53, а затим у правцу југа прати источне 

међе катастарских парцела број 2166/53, 2166/52, 2166/51, 2007 и 2164/82 и долази 

до тачке број 7 која се налази четворомеђи катарскаских парцела број 2164/92, 

2164/32, 2164/89 и 2164/82. 

 

Од тачке број 7 граница у правцу југозапада прати северне међе катастарских пацела 

број  2164/89, 2164/88, 2164/40 и 2164/85, затим у правцу југоистока прати источну 

међу пута, катастарска парцела број 2164/62, пресеца пут у правцу југозапда и 

наставља да прати јужне међе катастарских парцела број 2164/65, 1994/1, 1993 и 

1992/1 пресеца поток Батка, катастарска парцела број 2164/69, и долази до тачке број 

8 која се налази на тромеђи потока Батка, катастарска парцела број 2164/69 и 

катастарских парцела број  1990/2 и 1990/3. 

 

Од тачке број 8 граница у правцу југоистока прати југозападну међу потока Батка, 

катастарска парцела број 2164/69, затим у наставку наставља да прати југозападну 

међу катастарске парцеле  број 2161/17 и долази до тачке број 9 која се налази на 

тромеђи катастарских парцела број 2161/29, 2161/28 и 2161/17. 

 

Од тачке број 9 граница у правцу југозапда прати јужне међе катастарских парцела 

број 2161/29 и 2159/32 (пут), затим у правцу југоистока прати источну међу пута, 

катастарска парцела број 2159/33 и долази до тачке број 10 која се налази на међи 

између пута,катастарска парцела број 2159/33 и катастарска парцеле број 2159/52. 

 

Од тачке број 10 граница у правцу југозапада пресеца пут, катастарска парцела број 

2159/33, у продужетку прати јужну међу катастарске парцеле број 2159/11, затим у 

правцу југа прати источну међу пута, катастарска парцела број 2153/2 и долази до 

тачке број 11 која се налази на тромеђи пута, катастарска парцела број 2153/2, и 

катастарских парцела број 3382 и 2154. 

 

Од тачке број 11 граница у правцу запада под правим углом пресеца катастарске 

парцеле број 2153/2, 2152/1 и 2152/18 и долази до тачке број 12, која се налази на 

међи пута, катастарска парцела број 2152/18 и катастарске парцеле број 2152/2. 

 

Од тачке број 12 граница у правцу севера прати западну међу пута, катастарска 

парцела број 2152/18 и долази до тачке број 13, која се налази на тромеђи путева, 

катастарске парцеле број 2152/18 и 2142 и катастарске парцеле број 2152/4. 

 

Од тачке број 13 граница у правцу југозапада прати источну међу пута, катастарска 

парцела број 2142 и долази до тачке број 14, која се налази на тромеђи пута и 

катастарских парцела број 2152/31 и 2152/50. 

 

Од тачке број 14 граница у правцу запада пресеца пут, катастарске парцеле број 2141 

и 2142, а затим у правцу севера прати западну међу пута, катастарска парцела број 

2134/342 и долази до тачке број 15, која се налази на тромеђи путева, катастарска 

парцела број 2134/342 и 2134/307 и катастарске парцеле број 2134/343. 

 

Од тачке број 15 граница у правцу југозапада прати јужну међу пута, катастарска 

парцела број 2134/307 до тачке број 16 која се налази на тромеђи катастарских 

парцела број 2134/307, 2134/387 и 2134/351. 

 

Од тачке број 16 граница у правцу севера под правим углом пресеца катастарске 

парцеле број 2134/307 и 826, затим у истом правцу наставља да се креће западним 

међама катастарских парцела број 723, 724, 725, 726 и 2134/303, потом под правим 
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углом пресеца парцелу 1040/284 и у правцу североистока наставља да се креће њеном 

северном међом до тачке број 17 која се налази на међи катастарских парцела број 

1040/284 и 2134/284. 

 

Од тачке број 17 граница у правцу севера прати западну међу катастарске парцеле 

број 1040/284, затим у правцу истока прати јужну међу пута, катастарска парцела број 

2134/547, и долази до тачке број 18 која се налази на међи катастарских парцела број 

2134/209 и 2134/547. 

 

Од тачке број 18 граница у правцу севера под правим углом пресеца пут, катастарска 

парцела број 2134/547 и наставља да прати западну међу катастарске парцеле број 

2134/231 где се налази тачка број 19 на тромеђи пута, катастарска парцела број  415 и 

катастарских парцела број  2134/230 и 2134/231. 

 

Од тачке број 19 граница у правцу сверозапда под углом пресеца пут, катастарска 

парцела број 415, и долази до тачке број 20 која се налази на тромеђи катастарских 

парцела број 415, 2134/129 и 2134/383. 

 

Од тачке број 20 граница у правцу севера прати западну међу катастарских парцела 

број 2134/383 и 2134/128, затим пресецајући под правим углом пут, катастарска 

парцела број 2134/103, долази до тачке број 21 која се налази на међи пута, 

катастарска парцела број 2134/103 и катастарске парцеле број 2134/80. 

 

Од тачке број 21 граница у правцу истока прати северну међу пута, катастарска 

парцела број 2134/103 и долази до тачке број 22 на тромеђи путева, катастарске 

парцеле број 2134/103 и 2134/26 и катастарске парцеле 2134/102. 

 

Од тачке број 22 граница у правцу севера прати западну међу пута, катастарска 

парцела број 2134/26 и долази до тачке број 23, која се налази на тромеђи пута, 

катастарска парцела број 2134/26, државног пута IIа реда број 126, катастарска 

парцела број 2133/1 и катастарске парцеле број 2134/27. 

 

Од тачке број 23 граница у правцу запада, прати јужну међу државног пута и долази до 

тачке број 24, која се налази на тромеђи државног пута, катастарске парцеле број 

2133/1 и 2133/2 и катастарске парцеле број 2134/434. 

 

Од тачке број 24 граница у правцу севера пресеца државни пут и пратећи западну 

међу катастарске парцеле број 2435/4 долази до тачке број 25, која се налази на 

четворомеђи катастарских парцела број 2434/1, 2435/1, 2434/2 и 2435/4. 

 

Од тачке број 25 у правцу истока прати северну међу катастарских парцела број  

2435/4, 2435/2, 2435/3, 2436, пресеца пут, катастарска парцела број 2437 и даље ка 

северу прати источну међу пута, долази до тачке број 26 која се налази на тромеђи 

путева, катастарске парцеле број 2437 и 2127 и катастарске парцеле број 2130/10. 

 

Од тачке број 26 у правцу истока прати северну међу пута, кастастарска парцела број 

2127 и долази до тачке број 27 која се налази тромеђи путева, катастарске парцеле 

број 2127 и 2128/32 и катастарске парцеле број 1561/25. 

 

Од тачке број 27 граница у правцу северозапада прати западну међу пута, катастарска 

парцела број 2128/32 до тачке број 28, која се налази на тромеђи путева, катастарске 

парцеле број 2128/32 и 2129/24 и катастарске парцеле број 2129/26. 

 

Од тачке број 28 граница у правцу југозапада прати јужну међу катастарске парцеле 

број 2129/24, пресеца пут, катастарска парцела број 2129/25 и долази до тачке број 

29, која се налази на тромеђи путева, катастарске парцеле број 2129/25 и 2129/17 и 

катастарске парцеле број 2129/16. 
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Од тачке број 29 граница у правцу севера прати западну међу пута, катастарска 

парцела број 2129/17, затим пресеца пут и долази до тачке број 30, која се налази на 

тромеђи катастарских парцела број  2129/17, 2129/19 и 2129/20. 

 

Од тачке број 30 граница у правцу североистока прати северну међу катастарске 

парцеле број 2129/20, затим у правцу северозапада прати западну међу пута, 

катастарска парцела број 2126/2, и долази до тачке број 31 која се налази на 

четворомеђи путева, катастарске парцеле број 2126/2, 2275, 2274 и катастарске 

парцеле број 2129/18. 

 

Од тачке број 31 граница у правцу североистока прати северну међу пута, катастарска 

парцела број 2126/2 и долази до тачке број 32 која се налази на тромеђи путева, 

катастарска парцела број 2126/2 и 2274 и катастарска парцеле број 2125/25. 

 

Од тачке број 32 граница у правцу севера прати источну међу пута, катастарска 

парцела број 2274 до тачке број 33, која се налази на тромеђи пута и катастарских 

парцела 2254 и 2256/2. 

 

Од тачке број 33 граница у правцу истока прати северну међу катастараске парцеле 

број 2254, сече пут под правим углом, катастарска парцела број 2253, долази до тачке 

број 34 која се налази на тромеђи путева, катастарске парцеле број 2253 и 2251 и 

катастарска парцела број 2250/2.  

 

Од тачке број 34 граница у правцу југоистока прати источне међе путева, катастарске 

парцеле број 2253 и 2123/2 и долази до тачке број 35 која се налази на међи пута, 

катастарске парцеле број 2123/2 и катастарске парцеле број 2122/17. 

 

Од тачке број 35 граница прати јужну међу катастарске парцеле број 2122/17 и долази 

до тачке број 1, која је уједно и почетна тачка описа планиране границе грађевинског 

подручја. 

 

Укупна површина простора у оквиру планиране границе грађевинског подручја насеља 

Нови Карловци предложене Материјалом за рани јавни увид износи око 394,99 hа. 

 

 

2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 

2.1.  Извод из Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута 

Е-75 Суботица-Београд (Батајница)  

(„Службени гласник РС“, бр. 69/03, 36/10, 143/14 и 81/15)  

 

Подручје Просторног плана инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Хоргош - 

Батајница (у даљем тексту: ППИК Е-75) обухвата простор укупне површине од 211048 ha.  

 

ППИК Е-75 и Просторни план се преклапају на територији општине Инђија. Планска решења 

из ППИК Е-75 се примењују и као таква се не уграђују у План генералне регулације. 

 

На делу територије општина Инђија ППИК Е-75 обухвата: 

 катастарске општине Нови Карловци, Инђија, Бешка и Крчедин; 

 

У контакту границе обухвата Плана генералне регулације са ППИК Е-75 налазе се 

деонице аутопута Е-75:  

 

Деоница Нови Сад север – Инђија се пружа од петље "Нови Сад север" тј. 

стационаже km 109+282, до петље "Инђија" тј. стационаже km 151+975 и она је 

укупне дужине 42 693 m. 
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За деоницу аутопута од Новог Сада до Инђије је карактеристично да на почетку 

аутопут има карактеристике равничарске трасе, да би при прелазу реке Дунав прешао 

на брежуљкасту трасу преко обронака Фрушке Горе и поново, на простору општине 

Инђија, попримио карактеристике равничарске трасе (са благом купираношћу терена). 

За целу деоницу можемо рећи да има задовољавајуће путне елементе и то у односу на 

брзину, с тим да има дуги успон на мост преко Дунава и обронака Фрушке Горе, који 

знатно смањује просечну експлоатациону брзину (нарочито код тешких возила), 

посебно у смеру од Новог Сада ка Београду. За ову деоницу је карактеристично и то да 

се експлоатациони елементи пута током годишњих доба мењају, тј. током зимског 

периода брзина саобраћајног тока је знатно мања због утицаја ветра, падавина, 

снежних наноса, поледице и магле. 

 

Деоница Инђија – Батајница настаје од денивелације - петље аутопута и Р-1097 

(Инђија - Стари Сланкамен), тј. од стационаже km 151+975 до стационаже km 176+000 

(граница подручја Београда), а дужина ове деонице износи 25 025 m. 

 

Аутопут на овој деоници је у плитком насипу на равничарском терену, тако да 

обликованост трасе омогућава остварење великих брзина уз задовољавајући ниво 

саобраћајне услуге и задовољавајући ниво безбедности саобраћаја.Аутопут се на овој 

деоници укршта са Р-1067 Стара Пазова - Стари Бановци и то у облику денивелације - 

петље на стационажи km 162+531. 

 

На стационажи km 165+350 планира се денивелисано укрштање у облику петље 

аутопута и општинског пута Војка - Стари Бановци (петља „Нова Пазова“), чиме се 

остварује веза са системом општинских путева уз Дунав.На стационажи km 170+510 

планира се денивелисано укрштање у облику петље аутопута са општинским путем 

Батајница - Нови Бановци - Стари Бановци (петља "Нови Бановци"), чиме се такође 

остварује веза с системом општинских путева уз Дунав.Ова деоница се завршава на 

стационажи km 176+000 у оквиру урбаног простора Батајнице на укрштању са путем 

М-22.17, где настаје и одвајање магистрале ка Е-70 тј. М-17 (Е-70) Београд - Загреб.Да 

би се обезбедило правилно функционисање атара у оквиру ове деонице аутопута од 

Инђије до Батајнице постоје четири денивелације у облику натпутњака, с тим да је 

један на нивоу локалног пута и три на некатегорисаним атарским путевима, који својом 

системском просторном организацијом задовољавају све захтеве руралних средина у 

окружењу при вршењу транспортног рада.На овој деоници постоје путни објекти - 

мостови преко канала из основне каналске мреже, који омогућују кретање дивљачи са 

једне на другу страну атара. 

 

Е-75 
 

Назив петље Стационажа Изграђеност 

укрштање Инђија 151+975 изграђена 

Натпутњак, подвожњак Оријентациона стационажа Општина 

натпутњак 151+664 Инђија 

 

На подручју коридора аутопута Е-75 (а у контактној зони са границом обухвата  Плана 

Генералне регулације) предвиђена су следећа паркиралишта (П): 
 

Бр. Страна у правцу 
раста стационаже 

Стационажа Изграђеност Радни назив Врста 

1 лева 152+500 планирано „Нови Карловци” П 
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Дуж аутопута Е-75 (а у контактној зони са границом обухвата Плана генералне 

регулације) планиране су основне базе за одржавање путева и следеће станице за 

наплату путарине: 

 

Бр. Садржај Стационажа Изграђеност Радни назив 

1. База за одржавање km 151+800 планирана "Инђија" 

 

 

2.2. Извод из Просторног плана подручја посебне намене магистралног 

гасовода граница Бугарске – граница Мађарске  

(„Службени гласник РС“, број 52/18, 119/12, 98/13, 52/18 и 36/19)  

 

Просторним планом подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске, 

одвојак гасовода ка Републици Српској пролази преко територије општине Инђија (КО 

Нови Карловци, КО Љуково); 

 

На територији општине Инђија, коридор одвојка гасовода пролази јужно од локалитета 

„Ливаде“ (KO Нови Карловци), где се укршта са реком Будовар, а након 2,6 km коридор 

одвојка гасовода укршта се са општинским путем Стара Пазова - Нови Карловци, даље 

коридор одвојка гасовода мења правац ка југозападу, одакле се на око 290,0 m укршта 

са ауто-путем Е-75 Београд - Нови Сад, затим прелази преко локалитета „Чупић поље“ 

(KO Нови Карловци), одакле се поново враћа на територију општине Стара Пазова. 
 
Пречник одвојка гасовода је DN300, са радним притиском од 77,8 bar. 

 

Зоне заштите одвојка гасовода 

 

Планским решењем утврђује се и резервише простор за енергетски коридор одвојка 

гасовода у укупној ширини од 400,0 m, која представља границу обухвата овог 

просторног плана за одвојак ка Републици Српској. У оквиру овог енергетског 

коридора утврђени су следећи појасеви - зоне заштите одвојка гасовода (који се 

успостављају по завршетку изградње гасовода): 

 појас непосредне заштите (експлатациони појас) обострано од осе одвојка гасовода и 

границе грађевинских парцела објеката гасовода је ширине 7,5 m од осе коридора;  

 појас уже заштите је на 50,0 m обострано од осе гасовода;  

 појас шире заштите (појас детаљне разраде)је на 100,0 m обострано од осе гасовода;  

 појас контролисане изградње (заштитни појас) јесте појас ширине 200,0 m 

обострано од осе гасовода.  
 

У границама појаса уже заштите утврдиће се тачна траса гасовода у главном пројекту, 

и може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања 

планираних објеката и инсталација гасовода у складу са посебним Законом.  
 
У коридору одвојка укупне ширине од 400 m, могуће је транслаторно померање 

појасева у односу на трасу гасовода у главном пројекту. Ово померање не може бити 

веће од 42 m, имајући у виду да ће се тачна траса гасовода са припадајућим радним 

појасом налазити у границама појаса уже заштите, а да минимална ширина радног 

појаса износи 7,5 m обострано.  
 
У току изградње гасовода успоставља се радни појас у ширини од 15 m до 25 m од осе 

коридора гасовода. 
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2.3. Извод из Просторног плана подручја посебне намене система за 

наводњавање Срема  

(„Службени лист АПВ“, број 57/17)  

 

Хидро мелиорациони систем (ХМС) Срема просторно је подељен на пет делова: 

1.  Део система: Западни Срем - доња зона (ЗД); 

2.  Део система: Источни Срем - доња зона (ИД); 

3.  Део система: Западни Срем - горња зона (ЗГ); 

4.  Део система: Источни Срем - горња зона (ИГ); 

5.  Део система: Источни Срем - средња зона (ИС). 

 

Решење наводњавања делова система ЗГ и ИГ базирано је на изградњи спољних 

црпних станица на Дунаву и дистрибуцији тако обезбеђене воде до међусобно 

повезаних фрушкогорских акумулација. Снабдевање водом за наводњавање дела 

система Источни Срем - горња зона (ИГ) обезбедиће се захватањем вода Дунава 

црпним постројењем у зони моста код Бешке и њиховим потискивањем до предвиђених 

нивоа у прихватним компензационим акумулацијама. У току вегетационог периода, 

акумулациони простори треба да омогуће изравнавање дотицаја воде са изворишта и 

потреба система наводњавања у периодима највеће потрошње. 

 

Концепција наводњавања дела система ИГ је да се повежу пројектована акумулација 

Патка и постојеће акумулације Шелевренац, Добродол, Борковац, Међеш и Кудош. 

 

Подсистем Патка 1 

 

Подсистем Патка 1 (8.653 hа) чине површине које се налазе на котама између 140,00 и 

90,00 mАНВ. Подсистем ће се заснивати на цевној мрежи са резервоарима за 

синхронизацију рада црпки и система за наводњавање. Карактеристике црпне станице 

„Патка 2“, такође лоциране у оквиру ЦС „Патка“, биле би 6,90 m3/s, H=51 m и N=5,42 МW. 

Главни напојни цевовод је пречника 1,8 m и дужине око 5,0 km до резервоара Сланкамен, 

укупне запремине 20.000 m3 на коти 150.00 mАНВ. Црпна станица ради пуним 

капацитетом 16 часова, док 8 часова пумпа 0,67 m3/s. Просечно пумпање у вегетационом 

периоду је 0,84 m3/s, а у месецу јулу 2,37 m3/s. За коте до 125,00 mАНВ (око 90% укупних 

површина) минимални притисци су 2,8 –  6,5 bara, а максимални 3,0 - 6,8 bara. 

 

 
Слика 1. Подсистем Патка 1 
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2.4. Извод из Просторног плана подручја посебне намене система за 

водоснабдевање „Источни Срем“  

(„Службени лист АПВ“, број 57/17) 

 

Подручје посебне намене, односно регионални водоводни систем (РВС) „Источни Срем“, 

ће највећим делом бити на (постојећем и планираном) грађевинском земљишту. Већи и 

важнији објекти регионалног система за водоснабдевање - водоторњеви, подземни 

резервоари и пумпне станице су углавном предвиђени у склопу дефинисаних 

грађевинских подручја, чиме је нарушавање постојеће намене сведено на минимум. 

 

Такође, највећи део мреже РВС „Источни Срем“, односно трасе магистралних и 

секундарних цевовода су планиране у саобраћајним коридорима, тачније дуж 

државних, регионалних и локалних путева ван насеља, односно у уличним коридорима 

у склопу грађевинских подручја насеља. Само мали део ових траса се налази на 

пољопривредном земљишту, при чему се користе трасе постојећих атарских путева, 

како би се максимално избегло нарушавање обрадивог пољопривредног земљишта. 

 

 

2.5.  Извод из Просторног плана општине Инђија  

(„Службени лист општине Инђија“, број 7/12, 27/18 и 5/22) 

 

Становништво 

 

На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашњих 

развојних тенденција, планираних мера демографске политике, као и прогнозираног 

привредног и укупног друштвеног развоја, у периоду 2002-2021. год. за насеља 

општине Инђија прогнозиран је благ пораст укупног броја становника. Што се тиче 

насеља Нови Карловци прогнозиран је благи пад броја становника. 

 

Привредне делатности 

 

Користећи своје компаративне предности, а имајући у виду укупне и посебне 

потенцијале, као и стратешки положај општине Инђија, основни развојни приоритет 

треба да буде ревитализација укупне привреде и развој ефикасне привредне 

инфраструктуре, уз активну и атрактивну политику привлачења инвеститора, уз 

императив заштите и очувања животне средине, а у циљу побољшања квалитета 

живота становништва. Основни развојни приоритет треба да буде динамичнији развој 

постојећих индустрија, а нарочито прерађивачких капацитета у области пољопривреде 

(првенствено захваљујући богатој сировинској основи) и афирмација општине Инђија 

као произвођача здраве хране. Развој капацитета терцијарних делатности (трговине, 

угоститељства, занатства) биће условљен укупним привредним развојем Општине, а 

биће у директној зависности од раста производње, животног стандарда и куповне моћи 

становништва. 

 

Туризам 

 

Циљ развоја туризма на простору општине Инђија као и насеља Нови Карловци, је да 

се у оквиру потенцијала планирају садржаји и активности како би се повећао 

туристички промет планског подручја, повећао проценат становништва који приходује 

од туризма и омогућио дужи и садржајнији боравак туриста. 

 

Са аспекта развоја туризма, постојећи туристички потенцијал како Општине тако и 

самог насеља Нови Карловци представља пре свега повољан туристичко-географски 

положај и очувана традиција локалног становништва. 
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С тим у вези, неопходно је дефинисати туристички производ/облике туристичких 

активности на подручју насеља Нови Карловци и то спортско-рекреативног, руралног и 

културно-манифестационог туризма. 

 

У наредном планском периоду у погледу развоја туризма акценат је на уређењу 

спортско-рекреативних површина, инфраструктурном опремању простора, изградњи 

недостајућих смештајних капацитета као и укључивање локалног становништвау развој 

руралног/сеоског туризма. 

 

Подстицати локалну заједницу да у оквиру својих специфичних етничких и локационих 

карактеристика развија специфичне манифестације као претече развоја манифестационог 

туризма. 

 

Организација јавних служби 

 

Развој социјалне заштите обухвата доступност услуга свим становницима Општине, 

посебно најосетљивијим групама, као што су деца без родитељског старања и стара 

лица. Повећање броја старачких домаћинстава захтева и решавање основних проблема 

као што су снабдевање, здравствена заштита, пружање одређених врста услуга и др., 

тако да је у наредном периоду потребно, поред повезивања институција примарне 

здравствене заштите и социјалне заштите, планирати и различите врсте смештаја и 

заштите старих лица. То је могуће остварити планирањем различитих модалитета 

смештаја: формирањем мобилних екипа које би пружале помоћ старим лицима у 

њиховим кућама, пресељењем старих лица (мањи број) код породица где би се 

формирао мањи објекат за смештај и негу старих, изградња домова за смештај старих 

лица у мањим насељима (где постоји могућност и формирања окућнице), формирање 

дневних центара ради пружања разноврсних услуга нестационарног типа и др. Објекти 

за смештај деце без родитељског старања су изузетно важан сегмент у решавању 

проблема социјалног типа и сигурно је да се на подручју Општине морају планирати 

објекти за ове намене. 

 

У области дечије заштите обезбеђено је пружање услуга у предшколским установама у 

Инђији и у свим насељским местима. 

 

Мрежу образовних установа чине основне школе (осам разреда) у Инђији, Марадику, 

Чортановцима, Бешкој, Крчедину, Новим Карловцима, Новом Сланкамену. 

 

Капацитети амбуланти, здравствених станица и дома здравља су задовољавајући. 

 

Народна библиотека са одељењима за одрасле и децу, поред Инђије има огранке у 

Марадику, Бешкој, Крчедину, Новим Карловцима, Новом Сланкамену, Сланкаменачким 

Виноградима са значајним фондом књига. 

 

Домови културе постоје у свим насељеним местима, сем у Чортановцима и Старом 

Сланкамену. Уређени и опремљени спортски терени недостају готово у свим насељима. 

 

У складу са препорукама датим у ППРС, у насељима треба да се обезбеди минимална 

заступљеност јавних служби, које треба развијати у складу са просторним и 

демографским развојем сваког насеља. 

 

Потребно је на посматраном простору пратити заступљеност одређене старосне групе 

становништва, њену потребу за културним и стручним усавршавањем, 

заинтересованост за одређени начин испуњавања слободног времена и слично у складу 

са тим развијати или ревитализовати одређену јавну установу (одлучивање о 

обезбеђивању услова за: саобраћајну и информатичку доступност, организовање 

пратећих и комплементарних садржаја уз поједине делатности, развој територијалних 

мобилних јавних служби и сл.).  
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Развој јавних служби зависиће и од расположивог грађевинског фонда, економске моћи 

и активности локалне заједнице, традиције, културне развијености и потенцијала, 

заинтересованости инвеститора и сл. 

 

Неопходно је стимулисати и приватну иницијативу у сектору јавних служби и развијати 

различите програме прилагођене особеностима подручја и локалне заједнице. 

 

Ред. бр. Врста јавне службе 

Н
о

в
и

 

К
а
р

л
о

в
ц

и
 

I Социјална заштита  

1. дневни центри + 

2. стационаран центар (комплекс) за старе  

3. центар за социјални рад  

II Образовање  

4. предшколско образовање + 

5. основно образовање (I-IV)  

6. основно образовање (I-VIII) + 

7. средње образовање  

8. више и високо образовање  

9. ученички и студентски домови  

III Здравствена заштита  

10. амбуланта, здравствена станица, мобилна здравствена служба + 

11. дом здравља  

12. (општа) болница  

13. апотека + 

14. ветеринарска станица ** 

IV Култура  

15. Мултифункционални простори/објекти + 

16. Библиотека/књижара + 

 

Саобраћајна инфраструктура 

 

Основно будуће опредељење у домену путног-друмског саобраћаја за планирани 

плански хоризонт је задржавање свих изграђених саобраћајних капацитета.  

 

Као друга фаза у реализацији стратешких опредељења је рехабилитација и 

реконструкција свих државних путева и довођење њиховог нивоа изграђености на 

квалитативно виши стандард у саобраћајној мрежи. Такође кроз прву фазу потребно је 

успоставити систем општинских путева кроз изградњу, модернизацију и 

осавремењавање општинских (локалних) путева, који по функцији и значају у оквиру 

свеобухватног развоја покажу оправданост.  

 

Водопривредна инфраструктура 
 

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета 

оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају Сремски 

регионални систем – подсистем „Источни Срем“), из којег ће се снабдевати 

становништво насеља општине Инђија, као и само они технолошки процеси у којима је 

неопходна вода највишег квалитета.  
 

На простору Инђије развијаће се сепарациони канализациони системи, којима ће се 

посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне воде. 

Индустријске отпадне воде решаваће се, по потреби, посебним системима. Зависно од 
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врсте и типа загађене воде вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз 

предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и 

атмосферском отпадном водом. 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Изградњом нових трафостаница 20/0,4 kV напонског преноса и реконструкцијом 

постојећих зиданих обезбедити довољно капацитета за све потрошаче. 

Електроенергетска мрежа у насељима, ће бити углавном надземна на бетонским и 

гвоздено-решеткастим стубовима. У деловима насеља где је планирано становање, 

радне зоне, централни садржаји, спортско-рекреативне и парковске површине, мрежа 

ће се у потпуности каблирати. 

 

Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално 

по потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се 

углавном монтажно-бетонске и стубне трафостанице. Зидане трафостанице типа „кула“ 

потребно је заменити новим. Највећи број трафостаница градиће се на радним 

површинама и подручјима где је планирано становање, као и за потребе планираних 

садржаја ван насеља. 

 

Термоенергетска инфраструктура  

 

Постојећа гасоводна мрежа у насељу Инђија (полиетиленски гасоводи 1-3 bar и 

челични гасоводи средњег притиска) су у добром стању, с обзиром да је највећи део 

мреже за Инђију изграђен у току 1990. и 1991. год., затим 2000. и 2004 год. У јуну 

2004. год. изградњом челичног разводног гасовода за Марадик, Чортановце и Сл. 

Винограде гасоводном мрежом покривена су сва насељена места у општини Инђија.  

 

За снабдевање насеља Нови Карловци изграђен је челични гасовод Ф114,3х3,6 mm. 

 

Електронска комуникациона инфраструктура 

 

Проширење комутационих система реализоваће се осим проширењем главних 

комутационих цистема и путем инсталирања истурених претплатничких степена где 

концентрација корисника то захтева. 
  

Дигитализацију је потребно извршити на свим нивоима, што подразумева и увођење 

оптичких каблова у месне мреже и до крајњих корисника. Дигитализацију и 

проширење комутационих система пратиће и проширење транспортне мреже, 

засноване на постојећим и новим оптичким кабловима и система преноса 

најсавременије дигиталне технологије. 

 

За пријем и дистрибуцију сателитских и земаљских радио и ТВ програма, у свим 

насељима потребно је изградити кабловски дистрибуциони систем. Према савременим 

техничким стандардима, кабловски дистрибутивни систем (КДС) је вишенаменски 

широкопојасни комуникациони систем намењен, како дистрибуцији радио и ТВ сигнала, 

тако и пружању широкопојасних интерактивних, тј. двосмерних сервиса корисницима. 

 

Заштита животне средине и управљање отпадом 

 

У циљу заштите животне средине и одрживог развоја предметног подручја, неопходно је: 

 одржавати квалитет воде реципијента у 2. класи, 

 контролисати примену хемијских средстава за заштиту у пољопривредној 

производњи, 

 успоставити савремени систем управљања комуналним отпадом, 

 потпуно комунално опремити насеље, 

 изградњу и експлоатацију објеката на простору општине ускладити са законским 

прописима заштите животне средине. 
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Стратешко опредељење просторног развоја општине је усмерено у правцу рационалног 

коришћења природних ресурса, реализације режима заштите природних добара и 

заштите  природних и радом створених вредности животне средине. 

 

У циљу заштите ваздуха од загађења предвиђене су следеће активности: 

 формирање заштитних зелених површина дуж канала, саобраћајница, око радних 

комплекса, пољопривредних, комуналних и других објеката, 

 адекватно управљање комуналним отпадом, у складу са основним принципима 

Стратегије  управљања отпадом. 

 

Основна мера за спречавање негативних утицаја на квалитет воде, као природног 

ресурса, спроводиће се успостављањем континуираног мониторинга квалитета воде 

(подземних и површинских) у складу са законском регулативом надлежне институције, 

као и евиденцијом потенцијалних загађивача и праћењем њиховог рада. 

 

Једна од најзначајнијих мера заштите земљишта је контролисана примена 

агротехничких мера у пољопривредној производњи.  

 

Обављање привредних активности на територији обухвата Плана везано је за 

просторе који су дефинисани Планом. На овим површинама ће се обављање 

привредних активности одвијати у складу са Законом о заштити животне средине, 

Законом о процени утицаја на животну средину, Уредбом о утврђивању листе пројеката 

за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину и другим прописима којима се регулише 

обављање појединих привредних активности.  

 

 

3.  ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 

ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА  
 

3.1. Положај насеља и природни услови 

 

Геосаобраћајни положај 

 

Шире посматрано у односу на подручје Војводине насеље Нови Карловци налази се у 

североисточном делу Срема, у подножју обронака Фрушке горе, на око десетак 

километара удаљено од Дунава, који на овом делу свога тока додирује Фрушку гору и 

дели Срем од Баната и Бачке.  

 

Заузима југоисточни део територије општине Инђија којој административно и припада. 

Има повољан природни и геосаобраћајни положај, с обзиром на то да у непосредној 

близини насеља пролази аутопут Е-75 Нови Сад – Београд. Такође, повољан положај 

Нових Карловаца се може оценити и у односу на непосредну близину већих градских 

центара Новог Сада и Београда са којима је добро саобраћајно повезано.  

 

Нови Карловци представљају „ушорено“ насеље са правилно распоређеним улицама и 

објектима. Имају статус насеља руралног карактера и добру повезаност са истоименим  

центром општине Инђије. 

 

Насељске везе са општинским центром углавном су радијалне, тј. насеља у оквиру 

општинског простора су неправилно зракасто оформљена у односу на насеље Инђија, 

са још увек недовољним бројем међусобних веза, с тим да само три насеља 

(Чортановци, Бешка, Инђија) повезују два вида саобраћаја (друмски и железнички) док  

је насеље Нови Карловци повезано само друмским саобраћајем. 
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Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

 

У погледу рељефа, највећи део насеља Нови Карловци налази се на лесној заравни и  

представља веома хомогену средину, подложну променама и деформацијама под утицајем 

воде и оптерећења. Лесна зараван је веома стабилна док су лесни одсеци нестабилни. 

Представљена је комплексима растреситих и меких квартарних наслага. У погледу 

геолошког састава састављена је од леса са седиментима глиновито-песковите прашине. 

  

Мањи, источни део насеља налази се на алувијалној равни са флувијалним наслагама. 

То су алувијални седименти представљени шљунковима, песком и муљевитим глинама. 

 

Сеизмика 

 

Према карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година на површини 

терена за простор који је у обухвату Плана према подацима Републичког сеизмолошког 

завода утврђени су VII и VIII степен сеизмичког интензитета према Европској 

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

дефинисане су класе повредивости, односно очекиване деформације. За VII степен 

сматра се да ће се у смислу интензитета и очекиваних последица манифестовати „силан 

земљотрес“, а за VIII степен – „штетан земљотрес“.  

 

Педологија 

 

Педолошка карта предметног простора је веома повољна, са великим уделом високо 

продуктивног чернозема, изузетне производне вредности. 

 

Климатске карактеристике 

 

Климатске карактеристике посматраног простора немају екстремне неповољне 

вредности које би захтевале посебно организовање простора. Средња годишња 

температура ваздуха на посматраном простору износи 11,9о С, док је просечна годишња 

вредност суме падавина 652,6 mm. Просечна годишња вредност релативне влажности 

износи око 72%, док је средња годишња вредност суме осунчавања 2096,5 часова. 

Преовлађујући ветрови су из правца северозапада и југоистока (кошава). 

 

Хидролошке и хидрогеолошке карактеристике 

 

Патка бара почиње са више изворишних кракова који одводњавају југоисточне падине 

Фрушке горе и у горњем току, због присуства сталних извора, у кориту увек има воде. 

У средњем и доњем делу тока овај водоток има карактер периодске реке које се на 

целој дужини јавља само у пролеће, док снег копни и падају кише и ређе у јесен. Са 

јужних падина Калакача и Кошевца, поток Патка бара, односно Будовар, прима две 

периодске притоке Крчедински и Сланкаменски поток. Широка и пространа долина 

потока Патка баре одликује се просторном алувијалном равни, са честим котлинастим 

проширењима и малим падом на уздужном профилу. Због тога се у њој на више места 

јављају простране забарене површине од којих неке имају одлике мочвара и бара у 

којима се понекад вода задржава. 

 

Предметни простор спада у северну хидрогеолошку целину подручја Фрушке горе, у 

коме је, у оквиру палеозојских, мезозојских и терцијарних седимената различитих 

типова порозности, формирана пукотинска, карстно-пукотинска и подређено плитка 

фреатска издан, мале издашности. 

 

Северну хидрогеолошку целину у највећем делу, одликује појава палеозојских 

шкриљаца и тријаских и кредних карбоната, као и миоценских конгломерата, пешчара 

и карбоната у зони Фрушке горе, у оквиру којих је доминантан углавном пукотински 

тип порозности, па је и формирана плитка пукотинска издан, веома мале издашности. У 
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оквиру тријаских кречњака и доломита, формиран је карстно-пукотиски тип 

порозности, следствено и карстно-пукотинска издан локалног значаја, још увек нејасно 

дефинисане издашности. 

 

У оквиру лесног платоа, у делувијално-пролувијалним и колувијалним наслагама, које 

изграђују пескови, алевритски пескови, лес и лесоидне глине, формирана је фреатска 

издан збијеног типа, са слободним нивоом, која је директно у функцији климатско-

хидролошког режима. Издашност је изузетно мала и зависи искључиво од параметара 

вертикалног биланса. 

 

 

3.2. Становништво 

 

Анализа демографског развоја становништва насеља Нови Карловци извршена je на 

основу података пописа становништва у периоду од 1948 – 2011. године.  

 

Насеље 

Број становника 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Нови Карловци 3202 3299 3427 3060 3050 2947 3036 2856 

 

Према пописним подацима евидентно је да је број становника насеља Нови Карловци 

варирао тако да има перманентан пораст у периоду 1948-1961, затим следи пад броја 

становника до пописа 2002. године када је забележен пораст. Према попису из 2011. 

године насеље Нови Карловци је имало 2856 становника, просечне старости 42,5 

година.  

 

Однос између мушког и женског становништва је подједнак, односно 2011. године на 

територији насеља живело је 1446 становника мушког пола и 1414 становника женског 

пола.  

 

У погледу старосне структуре доминира контингент радно способног становништва (15-

64 година) са 1962 становника, затим следи контингент старог становништва (преко 65 

година) са 488 становника, а најмалобројнији је контингент младог становништва (0-14 

година) са 406 становника. 

 

На територији насеља Нови Карловци 2011. године је егзистирало 841 домаћинство. 

 

Насеље 

Број домаћинстава 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Нови Карловци 765 806 906 856 901 867 901 841 

 

Неповољна демографска кретања, која се огледају у сталном опадању природног 

прираштаја довела су до формирања веома неповољне структуре становништва. 

 

На основу анализе постојећег стања демографског потенцијала насеља Нови Карловци 

уочава се опадање броја становништва услед емиграције и негативног природног 

прираштаја, опадање учешћа млађих категорија становништва у укупном 

становништву, повећање просечне старости и пораст учешћа старог становништва и 

смањење радног контингента становништва најчешће услед емиграције. 

 

Може се оценити да je општа демографска ситуација у насељу Нови Карловци 

неповољна. Основне структуре становништва су нарушене, и уолико се наставе 

постојећи демографски трендови, неће обезбедити побољшање демографске ситуације 

ни у наредном периоду. 
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3.3. Привредне делатности 

 

Према пописним подацима из 2011. године на територији насеља је живело 1962 радно 

способног становништва што чини 68,7 укупне популације насеља. 

 

На територији насеља Нови Карловци регистровани су следећи привредни субјекти: 

друштва са ограниченом одговорношћу (предузећа из области трговине на мало у 

неспецијализованим продавницама, делатности школе за возаче, осталa 

неспецијализована трговина на велико, дестилацијa, пречишћавање и мешање пића, 

гајење јабучастог и коштичавог воћа), задруге, предузетници (самосталне трговинске 

радње, самосталне занатске радње, самосталне грађевинске радње, радње за 

одржавање и поправку моторних возила, рачунарско програмирање, такси превозници 

и др.) и удружења (добровољно ватрогасно друштво). 

 

Основна привредна делатност становника Нових Kарловаца је пољопривреда, и то 

ратарство и производња пшенице, кукруза, шећерне репе и сунцокрета. Развој ове 

привредне гране захтеваће у наредном периоду одговарајуће активности на едукацији 

пољопривредних произвођача, обезбеђењу повољних кредитних линија за развој и 

инвестирање и стварање услова за рационално повезивање пољопривредних произвођача 

у циљу укрупњавања поседа и бољу организацију откупа пољопривредних производа. 

 

За обезбеђивање услова за развој секундарних делатности, пре свега индустрије и 

малих и средњих предузећа, што ће допринети бржем запошљавању, порасту прихода 

становништва и привредном развоју насеља уопште, развојни приоритети у наредном 

периоду треба да буду изградња и уређење радних зона као и подстицање развоја 

малих и средњих предузећа. Значајни просторни и сировински потенцијали насеља, 

као и недовољно ангажована радна снага треба да се активирају обезбеђењем услова 

за развој прерађивачких капацитета мањег обима (нарочито прерада пољопривредних 

производа и остали мањи индустријски капацитети), чиме би се обезбедио и бржи 

трансфер становништва из примарних у секундарне, али и остале услужне делатности.  

 

Развој капацитета терцијарних делатности (трговине и угоститељства) треба да буде у 

директној зависности са растом производње, животног стандарда и куповне моћи 

становништва. 

 

У погледу развоја туризма у насељу Нови Карловци најперспективнији видови туризма 

су рурални и манифестациони туризам. 

  

Као најзначајнији проблеми и ограничења у области привреде издвајају се недовољна 

искоришћеност постојећих ресурса и капацитета, пад производње, незапосленост и 

недовољна ангажованост радне снаге и недовољна опремљеност локација постојећих 

радних комплекса. 

 

 

3.4. Начин коришћења простора 

 

Јавне службе 

 

У насељу Нови Карловци постоје објекти јавних служби из следећих области: 

 

 управа и администрација: 

- месна заједница 

- пошта 

 

 здравствена заштита: 

- амбуланта 
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 образовање: 

- предшколска установа  

- основна школа „Слободан Бајић Паја“ 

 

 култура: 

- дом културе 

 

Објеката јавних служби из области социјалне заштите, физичке културе и комуналне 

делатности нема у насељу. 

 

На основу постојећег стања јавних служби у Новим Карловцима може се закључити да 

је стање јавних служби различито по областима и да нису заступљене све јавне службе 

које су обавезне, односно препоручене, планом вишег реда (дневни центар из области 

социјалне заштите и ветеринарска станица из области здравствене заштите). 

 

Верски комплекс 

 

У насељу се налази комплекс и објекти Српске православне цркве Сретења Господњег. 

 

Породично становање 

 

Породично становање је доминантна намена у насељу. Објекти породичног становања 

углавном су изграђени на регулационој линији тако да у улици формирају прекинути 

низ, а евидентиран је и значајан број слободностојећих објеката. Стамбени фонд је 

највећим делом приземни са појединим новијим објектима спратности до П+1+Пк 

(приземље+спрат+поткровље). Највећи број домаћинстава у насељу су пољопривредна 

домаћинства у којима су објекти за становање изграђени на мањим парцелама уз улицу 

док се парцеле у залеђу користе за организацију економског дворишта и за 

пољопривредну производњу. Ширина фронта парцеле је у просеку од 12-15 m, a крећe 

се од 10 m, a на појединим местима и до 70 m. 

 

Радне површине 

 

У насељу не постоји радна зона. Евидентирано је пар појединачних радних комплекса, 

лоцираних на периферији насеља. Делатности су из области пољопривреде и услужних 

делатности. 

 

Спортско-рекреативне површине 

 

У централном делу насеља изграђено је фудбалско игралиште које је потребно уредити 

и допунити пратећим садржајима. У оквиру комплекса школе уређен је отворени 

вишенаменски терен (кошарка, одбојка, рукомет). 

 

Насеље Нови Карловци нема формиран спортски центар. 

 

Комуналне површине 

 

Комуналне површине у насељу су: насељско гробље са изграђеном капелом за 

испраћај и помоћним објектом, бунари, стубне трафостанице и МРС. 

 

За будуће потребе неопходно је предвидети просторно проширење гробља. 

 

Улични коридори 

 

Већина утврђених регулација уличних коридора у насељу је одговарајуће ширине са 

одговарајућим елементима саобраћајне и друге инфраструктуре.  
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Уличне коридоре у насељу чине главна, сабирне и приступне насељске саобраћајнице. 

 

Водоток Патка 

 

Осим грађевинског земљишта, у обухвату Плана и у оквиру границе грађевинског 

подручја насеља налази се и водно земљиште - део водотока Патка. Поток Патка бара 

– Будовар је највећи и најзначајнији водоток како на територији општине тако и на том 

ширем делу Срема, који заједно са Голубиначким каналом код Старих Бановаца се 

заједно уливају у Дунав. 

 

Канал 

 

Канал у насељу служи за прихватање и одвођење свих сувишних вода.  

 

Неизграђено грађевинско земљиште 

 

Унутар постојеће границе грађевинског подручја насеља, углавном у рубним деловима 

насеља и на парцелама које се налазе у залеђу парцела на којима су изграђени објекти 

породичног становања, налази се неизграђено грађевинско земљиште које се углавном 

користи за обављање пољопривредне делатности (оранице, воћњаци и сл.).  

 

Валоризацијом начина коришћења тог земљишта и проценом потреба за утврђивањем 

површина са новим наменама ти простори ће бити третирани на два начина. Постојеће 

намене дефинисане Регулационим планом насеља Нови Карловци („Службени лист 

општина Срема“, број 6/97, 5/03 и 23/03) ће бити преиспитане те ће, уколико су и даље 

одговарајуће, бити задржане а, уколико се укаже потреба, за ове површине ће бити 

утврђене нове планиране намене, у складу са просторним потребама насеља као целине.  

 

Уколико се утврди да нису неопходне за даљи развој и ширење насеља ове површине 

ће бити изузете из границе грађевинског подручја насеља. 

 

Биланс постојеће намене површина у обухвату Плана 

 

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
ПОВРШИНА 

ha % 

ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА 440,32 100 

Јавне службе 1,56 0,35 

Управа и администрација 0,08 0,02 

Здравствена заштита 0,07 0,01 

Образовање  1,25 0,28 

Култура  0,16 0,04 

Верски комплекс  0,30 0,07 

Породично становање 223,48 50,75 

Радне површине 9,29 2,11 

Спортско-рекреативне површине 1,03 0,23 

Комуналне површине  4,57 1,04 

МРС 0,01 0,00 

Гробље 4,56 1,04 

Улични коридори 48,24 10,96 

Водене површине 1,48 0,34 

Водоток Патка 1,26 0,29 

Канал  0,22 0,05 

Неизграђено грађевинско земљиште 150,37 34,15 

УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 440,32 100 
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3.5. Коридори и капацитети инфраструктуре 

 

Саобраћајна инфраструктура 

 

Основна веза насеља Нови Карловци са окружењем и општинским центром је остварена 

преко државног пута IIа реда бр. 126/Р-109 Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен. 

ДП бр. 126 се пружа у правцу запад - исток, практично делећи насељску мрежу на два 

неједнака саобраћајна дистрикта (блока). У исто време државни пут фигуришe као главни 

апсорбер свих интернасељских и насељских саобраћајних токова. Општински путеви, као 

сегменти насељске саобраћајне мреже, пресецају насељско ткиво у правцима: 

 југ - југозапад, ОП бр. 10, Нови Карловци – Стара Пазова, 

 југ - југоисток, ОП бр. 13, Нови Карловци - Сурдук,  

 север - југ, ОП бр. 14, Нови Карловци - Крчедин, 

 север - северозапад, ОП бр. 15, Нови Карловци – Бешка. 

 

У оквиру регулационих ширина траса категорисаних путева кроз насеље Нови 

Сланкамен – главних насељских саобраћајница (ДП бр. 126, ОП бр. 10, бр. 13, бр. 14 и  

бр.15), елементи попречних профила су углавном на задовољавајућем нивоу у 

квантитативном (неопходни елементи профила: коловозне и површине за кретање 

пешака ) и квалитативном смислу (експлоатационо стање саобраћајних површина). 

 

У уличним коридорима (регулационе ширине) осталих саобраћајница степен 

изграђености варира, са довољним ширинама регулације, са различитим ширинама 

коловоза (3,0-6,0 m) и релативно одговарајућим степеном опремљености саобраћајница. 

Осим трасе државног и општинских путева кроз насеље и већина осталих насељских 

саобраћајница је опремљена савременим коловозним површинама.  

 

Немоторна кретања у насељу су заступљена у великом обиму, узимајући у обзир 

традицију прелажења унутарнасељских растојања, геоморфологију и конфигурацију 

терена. Пешачки саобраћај се обавља у оквиру коридора свих насељских 

саобраћајница, док се бициклистички саобраћај углавном обавља по коловозним 

површинама. Ширине коридора мреже улица погодују овим видовима кретања. 

Капацитети за одвијање немоторних кретања (посебно бициклистичких) нису на 

потребном безбедносном нивоу јер се налазе у оквиру коловозних површина. Постојеће 

стање изграђености и опремљености пешачких стаза пружа релативно задовољавајући 

ниво комфора кретања пешака у оквиру насељског простора. 

 

Водопривредна инфраструктура 

 

У насељу су у функцији 2 цеваста бушена бунара. Ово извориште данас обезбеђује 

недостајућу количину воде за водоснабдевање јер је од 2010. год. дистрибутивна мрежа 

насеља повезана на водоводни систем Инђије (цевовод пречника 315 мм) и потребе се 

углавном задовољавају из Инђијског изворишта. Подземна вода се захвата из 

песковитих водоносних средина пакета горњег понта са дубина 193-213 м, 216-220 м, 

224-228 м, 228-255 м и 260-272 м. Издан је субартерска.  

 

Захваћена вода је хидрокарбонатно-натријска, слабо алкална и мека, са повећаним 

садржајем амонијум јона (7,74-10,22мг/л), фосфата (0,15-0,5мгП/л), арсена (20-

60µг/л), натријума и утрошка КМнО4 (15,7-24,6 мг/л) што је последица присуства 

хуминских материја и у вези је са геолошким саставом терена. Вода захваћена на 

изворишту се без икакве прераде, само уз хлорисање, дистрибуира до потрошача. 

Потребан је третман захваћених вода, како би квалитет воде био у складу са 

Правилником. Испитивани узорци подземне воде узети након хлорисања су 

микробиолошки исправни. 
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Просечна експлоатација на изворишту је била 6,4 л/с. Последњих неколико година, 

када извориште обезбеђује допуну воде у систему, дневна производња варира у опсегу 

1- 3,5 л/с.  

 

Канализација отпадних вода није изграђена, те се евакуација отпадих вода одвија 

преко септичких јама. 

 

Сувишне атмосферске воде из насеља се евакуишу преко отворене каналске мреже 

положене уз уличне саобраћајнице, са уливима у мелиоративне канале по ободу 

насеља и поток Патка. 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Насеље Нови Карловци се снабдева електричном енергијом преко 20 kV извода из 

трафостанице ТС „Инђија“, 110/20kV, инсталисане снаге 2х31,5 MVA. 

 

Постојећа електроенергетска мрежа у насељу и средњенапонска и нисконапонска, је 

надземна у уличним коридорима. Стубови на којима су постављени водови су челично-

решеткасти и  бетонски. Електроенергетска мрежа у насељу је реконструисана за 20 kV 

напон. У сврху постизања квалитета напона напајања у насељу је потребно изградити 

довољан број трафостаница, како за постојеће, тако и планиране потрошаче. 

 

Термоенергетска инфраструктура 

 

Насеље Нови Карловци снабдева се природним гасом преко челичног гасовода Ф114,3 

х 3,6 mm МОП 16 bar и МРС „Нови Карловци“. 

 

Постојећа дистрибутивна гасоводна мрежа од ПЕ цеви МОП 4 bar положена је у 

регулацији постојећих улица, једнострано или двострано. Постојећа дистрибутивна 

гасоводна мрежа својим положајем и капацитетом, пружа могућност даљег проширења и 

квалитетно снабдевање, како постојећих, тако и планираних потрошача природног гаса. 

 

Електронска комуникациона инфраструктура 

 

Електронска комуникациона инфраструктура обухвата спојне путеве фиксних и 

мобилних комуникација, комутационе центре фиксних и мобилних комуникација и 

приступне електронске комуникационе мреже. 

 

Спојни путеви су реализовани преко дигиталног система преноса по оптичким кабловима 

који насеље повезују са главним комутационим чвором у Сремској Митровици.  

 

У насељу је изграђена подземна приступна и надземна разводна електронска 

комуникациона мрежа.  

 

За потребе система мреже мобилних комуникација изграђене су базне радио-станице 

постојећих мобилних оператера. 

 

 

3.6. Природна добра и непокретна културна добра 

 

Природна добра 

 

Према подацима из Просторног плана општине Инђија нa простору обухвата Плана 

евидентиране су следеће целине од значаја за очување биолошке разноврсности: 

локални еколошки коридор Будовар и станишта заштићених и строго заштићених врста 

од националног значаја (IND07a, IND13).  

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВИ КАРЛОВЦИ 
- Материјал за рани јавни увид - 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

24 
 

Поред постојећих природних добара потребно је применити опште мере 

биодиверзитета. Мере заштите биодиверзитета подразумевају повећање процента 

зелених површина, уз избегавање коришћења инвазивних врста и међусобно 

повезивање свих зелених површина у систем зеленила.  

 

Непокретна културна добра 

 

Према подацима из Просторног плана општине Инђија нa простору обухвата Плана 

евидентирана су следећа непокретна културна добра: 

 

Сакрални објекти, објекти грађанске архитектуре 
 

 Црква Сретења у Новим Карловцима (Српска православна црква Сретења 

Господњег) на адреси Главна бр. 1 на парцели 1257 КО Нови Карловци у статусу 

споменика културе; 

 Парохијски дом,  ул. Главна бр. 3 кп 1256 КО Нови Карловци у статусу добра под 

претходном заштитом; 

 ОШ „Слободан Бајић Паја“, Главна бр. 31. кп 1227 КО Нови Карловци у статусу 

добра под претходном заштитом. 

 

Објекти народног градитељства 
 

 Капела на водице Св. Марка Апостола, Евиденциони лист број 188 од 21.05.2020. 

године, катастарска парцела број 2529 КО Нови Карловци, заштићену околину чине 

спољне ивице парцела број 2529, 2530, 2528 КО Нови Карловци. 

 

Меморијални комплекси, споменици и спомен обележја и споменици који уживају 

заштиту према закону о ратним меморијалима 
 

Добра која уживају претходну заштиту и заштиту као ратни меморијали (група добара у 

категорији меморијални комплекси, споменици и спомен обележја): 

 Споменик уз пут Инђија-Нови Карловци, са леве стране пута према Новим 

Карловцима (некад су постојала два споменика али је један уклоњен); 

 Споменик жртвама фашизма на сеоском гробљу, улица Средња бб; 

 Спомен плоча на месту где је спаљена Општинска зграда, налази се на згради 

Задруге (некад Месна канцеларија), угао улица Главна и Средња бр. 24; 

 Спомен плоча на кући у којој је штампан први број „Гласа омладине“, улица 

Челенска бр. 9; 

 Спомен плоча у згради Основне школе „Слободан Бајић Паја“, улица Главна бр. 31; 

 Гробница стрељаних родољуба Бањеглав, на сеоском гробљу, улица Средња бб; 

 Спомен плоча страдалим родољубима у порти Цркве Св. Сретења Господњег, улица 

Главна бр. 1; 

 Спомен плоча на кући у којој је радила партизанска штампарија, улица Главна бр. 9. 
 

Добра која уживају претходну заштиту (група добара у категорији меморијални 

комплекси, споменици и спомен обележја): 

 Надгробни споменици Васе Руварца и других чланова породице Руварац, на 

сеоском гробљу. 

 

Археолошки локалитети 
 

 Водице; 

 Вињерац; 

 Рупине – у оквиру радне зоне; 

 „Суторов салаш“– у обухвату Измена и допуна Просторног плана 

 Локалитет се налази на следећим катастарским парцелама:  2315/41, 2315/37, 

2315/34, 2315/32, 2315/18 КО Нови Kaрловци. 

 Локалитет се налази северно од асфалтног пута Инђија – Стари Сланкамен око 650 

м, ситуиран на источној обали потока, на некада обрадивим парцелама, сада на 

запуштеном земљишту северно од тржног центра „Инђија“. Приликом 
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рекогносцирања терена констатовани су површински налази костију и керамике, 

као и  римског шута. Материјал хронолошки припада римском добу (појављује се и 

латеноидна сива керамика); 

 Ћурчићев салаш. 

 

 

3.7. Стање животне средине 

 

Главни извори загађења животне средине на територији обухвата Плана су: 

 недовољна комунална опремљеност насеља, пре свега недостатак фекалне 

канализационе мреже у насељу и уређаја за пречишћавање отпадних вода што 

угрожава подземне воде и земљиште као природне ресурсе, 

 одвијање транзитног саобраћаја кроз насеље, што угрожава земљиште и ваздух 

као природне ресурсе, 

 слабо контролисана употреба пестицида и вештачких ђубрива у пољопривредној 

производњи. 

 

На територији општине Инђија врши се организовано одвожење комуналног отпада у 

складу са општинском Одлуком о одржавању чистоће и депонија у свим насељеним 

местима, а услугу одвожења комуналног отпада врши ЈКП „Комуналац“ Инђија. 

Општина је део региона за управљање отпадом којем поред Инђије припадају и 

општине Сремски Карловци, Стара Пазова, Рума, Ириг, Шид и Пећинци. Поред 

Регионалног плана за управљање отпадом, општина Инђија је израдила Локални план 

управљања отпадом.  

 

Увидом у Регистар севесо постројења на територији Републике Србије, Министарства 

заштите животне средине, утврђено је да се на територији обухвата Плана не налазе 

севесо постројења/комплекси.  

 

Делатности које се одвијају на подручју обухвата Плана, а имају известан утицај на 

квалитет животне средине, односе се на: објекте у којима се врши пречишћавање и 

мешање пића, задруге и предузетнике (радње за одржавање и поправку моторних 

возила) и др. 

 

 

4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Општи циљеви израде Плана су: 

 дефинисање планиране намене површина и могућих компатибилних намена, 

 дефинисање површина јавне намене,  

 дефинисање правила уређења и грађења, 

 дефинисање коридора, капацитета и услова за уређење и изградњу 

инфраструктуре са условима за прикључење и дефинисање услова за уређење 

зелених површина, 

 планирање простора у складу са основним принципима одрживог развоја, мерама 

заштите природе, заштите културних добара и условима и мерама заштите животне 

средине и управљања отпадом, 

 

а све у складу са важећим прописима, плановима вишег реда и условима и подацима 

надлежних органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других 

институција, а узимајући у обзир затечено стање на терену и програмски задатак за 

потребе израде Плана дефинисан од стране Општинске управе општине Инђија, 

Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине. 
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5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПРЕДЛОГ 

ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА  
 

Планом је предвиђено смањење грађевинског подручја насеља Нови Карловци, те део 

земљишта које је Регулационим планом насеља Нови Карловци („Службени лист општина 

Срема“, број 6/97, 5/03 и 23/03) утврђено као грађевинско земљиште у грађевинском 

подручју насеља Нови Карловци на основу овог Плана прелази у пољопривредно 

земљиште.  

 

Укупна површина у оквиру предложене границе грађевинског подручја насеља Нови 

Карловци износи око 394,99 ha. 

 

Уређење и изградња на пољопривредном земљишту, а у оквиру обухвата Плана, 

спроводиће се према Просторном плану општине Инђија. 

 

Биланс планиране намене површина у обувату Плана 

 

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
ПОВРШИНА 

ha % 

Земљиште у грађевинском подручју насеља Нови Карловци 394,99 89,70 

Грађевинско земљиште 394,99 89,70 

Земљиште изван грађевинског подручја насеља Нови Карловци 45,33 10,30 

Пољопривредно земљиште 45,33 10,30 

УКУПНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 440,32 100 

 

 

5.1. Планирана претежна намена површина у предложеном грађевинском 

подручју насеља 

 

Центар насеља 

 

Центар насеља Нови Карловци формиран је око раскрснице улица Лукачева, Дунавска, 

Челенска и Главна и уз улицу Главну до основне школе „Слободан Бајић Паја“.  

 

У оквиру центра насеља налазе се, испреплетано са становањем и пословањем, све јавне 

службе, верски комплекс и спортско-рекреативни садржај - фудбалско игралиште.  

 

Јавне службе 

 

Постојеће локације и ангажоване површине за потребе јавних служби, које се све 

налазе у оквиру центра насеља, се задржавају у наредном планском периоду и треба 

их и даље развијати у складу са потребама становника.  

 

У складу са наменом, на локацијама где се налазе јавне службе могућа је изградња нових 

објеката, реконструкција, адаптација и доградња постојећих објеката, као и опремање и 

обогаћење садржаја, у складу са савременим захтевима.  

 

Планом вишег реда обавезна је, односно препоручена, изградња објеката јавних служби у 

насељу: из области социјалне заштите дневног центра, а из области здравствене 

заштите ветеринарске станице.  

 

У насељу је такође могућа изградња објеката јавних служби из области физичке 

културе и комуналне делатности којих за сада такође нема у насељу. 

 

Верски комплекс 

 

Објекти Српске православне цркве су изграђени у оквиру центра насеља. 
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У складу са потребама верских заједница верске објекте могуће је градити у оквиру 

центра насеља и на површинама намењеним породичном становању.  

 

Породично становање 

 

Највећу површину у грађевинском подручју насеља Нови Карловци заузима породично 

становање. На површинама намењеним породичном становању ће се на адекватан 

начин организовати становање а истовремено омогућити и обављање приредних 

делатности из области пољопривреде. 

 

С обзиром на то да је број становника у насељу током дужег временског периода готово 

уједначен, да је евидентиран одређени број напуштених објеката породичног 

становања, као и да постоји неизграђено грађевинско земљиште које још увек није 

приведено намени (површине које су неизграђене а Регулационим планом насеља Нови 

Карловци су намењене за становање), не планирају се нове површине намењене 

породичном становању.  

 

На површинама намењеним породичном становању, поред основне намене, могуће је 

градити и уређивати и друге компатибилне намене: пословне објекте које не 

угрожавају становање уз обезбеђење услова заштите животне средине, јавне службе 

(управа и администрација, здравствена заштита, социјална заштита, образовање, 

култура, физичка култура и комунална делатност), верске објекте, спортско-

рекреативне садржаје, комуналне површине (зелена пијаца) и зелене површине. 

 

Радне површине 

 

У планираној просторној организацији насеља задржавају се постојећи радни 

комплекси а нова површина намењена за рад планира се у источном делу насеља.  

 

У оквиру радних површина могуће је организовати делатности и активности нових 

пословних, производних и складишних објеката као и објеката у комбинацијама: 

пословно-производни објекти, пословно-складишни објекти, производно-складишни 

објекти, пословно-производно-складишни објекти малих и средњих предузећа, 

саобраћајних и других капацитета. 

 

Спортско-рекреативне површине 

 

За задовољавање потреба из области спорта и рекреације ту су, пре свега, постојеће 

површине на територији насеља, фудбалско игралиште и терен и фискултурна сала у 

оквиру школског комплекса. У склопу наведених површина могуће су интервенције - 

обогаћење садржаја, уређење терена, изградња, реконструкција и доградња пратећих 

објеката и слично, у циљу побољшања услова функционисања. 

 

Мањи спортско-рекреативни садржаји комерцијалног карактера (фитнес и аеробик центри, 

теретане, куглане, тениски терени, терени за мале спортове и сл.) се могу формирати у 

центру насеља и на површинама намењеним за породично становање и рад. 

 

Комуналне површине 

 

Планским решењем предвиђа се проширење постојећег гробља. 

 

Улични коридори 
 

Постојећи улични коридори у насељу Нови Карловци углавном су одговарајуће 

регулационе ширине за смештај свих видова постојеће и планиране саобраћајне и 

друге комуналне инфраструктуре: водовода, атмосферске канализације и канализације 

отпадних вода, електроенергетске, гасоводне и електронске комуникационе мреже. 

Нови улични коридори предвиђени су и биће детаљно дефинисани у даљој фази израде 
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Плана. Кроз даљи поступак израде Плана дефинисаће се све потребне саобраћајне 

површине у оквиру регулација уличних коридора насељске саобраћајне мреже. 

 

Водоток Патка 

 

Око дела водотока Патка који је у оквиру грађевинског подручја насеља Нови 

Карловци неопходно је установити зону заштите у оквиру које водоток треба 

антиерозионо уредити, комбинацијом техничких мера и биолошких мера заштите. 

Уређење водотока обавити по принципима тзв. урбане регулације, коришћењем 

природних материјала, у складу са околином. 

 

Канал 

 

Канал ће и у наредном планском периоду представљати основу за прихватање и 

одвођење свих сувишних вода. 

 

5.2. Биланс планиране намене површина у грађевинском подручју насеља 

 
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА У 

ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА НОВИ КАРЛОВЦИ 

ПОВРШИНА 

ha % 

Јавне службе 1,56 0,39 

Управа и администрација 0,08 0,02 

Здравствена заштита 0,07 0,02 

Образовање  1,25 0,31 

Култура  0,16 0,04 

Верски комплекс  0,30 0,07 

Породично становање 320,48 81,14 

Радне површине 12,19 3,09 

Спортско-рекреативне површине 1,03 0,26 

Комуналне површине  13,04 3,30 

МРС 0,01 0,00 

Гробље 13,03 3,30 

Улични коридори 45,75 11,57 

Водене површине 0,70 0,18 

Водоток Патка 0,48 0,12 

Канал  0,22 0,06 

УКУПНА ПОВРШИНА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА 
НОВИ КАРЛОВЦИ 

394,99 100 

 

 

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА 

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Очекивани ефекти планирања, односно израде Плана генералне регулације Нови 

Карловци су: 

 уређење простора у складу са планираном наменом површина и дефинисаним 

правилима уређења и грађења;  

 обезбеђење саобраћајне доступности предметног подручја и опремање простора 

саобраћајном, водном и комуналном, електроенергетском, термоенергетском и 

електронском комуникационом инфраструктуром; 

 уређење неизграђеног грађевинског земљишта и његово привођење планираној 

намени; 

 усмеравање урбаног развоја у складу са савременим стандардима заштите околине 

и квалитета живота; 

 коришћење простора у оквиру грађевинског подручја насеља и реализација 

планираних активности у складу са принципима одрживог развоја, односно на 

такав начин да се не врши деградација животне средине. 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВИ КАРЛОВЦИ 
- Материјал за рани јавни увид - 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВИ КАРЛОВЦИ 
- Материјал за рани јавни увид - 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
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1. Одлука о изради Плана генералне регулације Нови Карловци 

(„Службени лист општине Инђија“, број 2/22)
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2. Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину („Службени лист општине Инђија“, број 7/22) 
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3. Програмски задатак 
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