
 
На основу члана 46. став 4. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
број 72/09, 81/09, 64/2010-одлука УС, 24/011, 121/012, 42/013-одлука УС, 50/2013-
одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Скупштина општине Ириг по 
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Ириг на својој 
седници одржаној дана 30.03.2017.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изради измена и допуна Просторног плана Општине Ириг 

 
Члан 1. 

 Приступа се изради измена и допуна Просторног плана Општине Ириг 
(''Службени лист општина Срема'', број 13/2014) у даљем тексту ове одлуке: измене и 
допуне Плана. 
 

Члан 2. 
 Изменама и допунама Плана приступа се ради лакше реализације утврђене 
стратегије и циљева развоја, просторног уређења, изградње и заштите животне средине 
у општини Ириг. У том циљу потребно је: 

- преиспитатити планиране намене и садржаје и планирање нових садржаја у 
складу са новим захтевима и новонасталим друштвеним и тржишним условима 
и то пре свега у потребама инфраструктурног опремања уопште и 
инфраструктурног опремања у функцији туризма, спорта и рекреације, 

- кроз неопходне измене и допуне правила уређења и правила грађења у зонама 
кућа за одмор и зонама намењеним за спорт, туризам и рекреацију створити 
флексибилније услове за реализацију којим би се обезбедила шира могућност за 
компатибилне садржаје и инфраструктуру у тим зонама и, 

- елементе за спровођење (имплементацију) Плана у зонама кућа за одмор и 
зонама намењеним за спорт, туризам и рекреацију прилагодити новонасталим 
потребама и законским могућностима (пример стварање више могућности 
израде урбанистичког пројекта уместо обавезујуће израде плана детаљне 
регулације). 

 
Члан 3. 

 У току израде нацрта измена и допуна плана размотриће се и захтеви, 
иницијативе и предлози свих заинтересованих органа и организација, као и 
потенцијалних инвеститора и заинтересованих грађана. 
 

Члан 4. 
 Простор обухваћен изменама и допунама плана је исти по површини, 
непромењен је, износи 230,28км2 и обухвата целе катастарске општине и насеља 
које се налазе на територији Општине Ириг. 
 Измена и допуна плана биће обхваћене и евентуално измене и допуне 
Просторног плана обухвата подручја националног пројекта ''Фрушка гора'', чија је 
израда у току. 
 

Члан 5. 
 Садржај измена и допуна плана обухвата текстуални део, а по потреби и 
графички део Просторног плана Општине Ириг и биће изграђен у складу са 



одредбама Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. 
 

Члан 6. 
 Рок за израду нацрта измена и допуна Плана је 6 (шест) месеци од дана 
објављивања ове одлуке. 
 

Члан 7. 
 Обрађивач израде измена и допуна плана биће оно правно лице које испуњава 
законске услове и буде најповољније и Законом прописаној процедури, избора 
обрађивача. 
 

Члан 8. 
 Саставни део ове одлуке биће и Одлука о неприступању израде Стратешке 
процене утицаја измена и допуна плана на животну средину. 
 

Члан 9. 
 Саставни део ове одлуке је решење да се за израду измена и допуна Просторног 
плана општине Ириг не израђује стратешка процена утицаја плана на животну 
средину, које је донела Служба за заштиту животне средине Општинске управе 
Ириг – Реферада за заштиту животне средине, под бројем 01-350-3/2017. 
 

Члан 10. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана њеног објављивања у ''Службеном 
листу општина Срема''. 

 
 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Општина Ириг 
Скупштина општине Ириг 

 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-011-20/2017                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
Дана: 30.03.2017.год.                                                       Владислав Илкић 
И Р И Г 

 
 

 
 
 


