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На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник Републике Србије" бр. 47/2003) Скупштина општине Ириг на седници 
одржаној 18.07.2006.год. доноси: 
  
 
 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
УКТ ПРЕДАЈНИКА ''РАДИО МАРИЈА''  

У   ВРДНИКУ 
 

 
УВОД  
 
 
На основу задовољења текућих потреба становништва за градњом радио 
дифузних објеката, у овом случају одговора на захтев инвеститора  
Удружење "МАРИЈА" из Новог Сада, да се на простору катастарских парцела 
бр. 1790/1 и 1790/2  у К.О. Врдник изгради УКТ предајник, Скупштина 
општине Ириг донела је Програм и Одлуку о приступању изради Плана 
детаљне регулације УКТ предајника ''Радио Марија'' у Врднику, (''Службени 
лист општина Срема'' бр. 5/2006) којим би се спровела детаљна разрада 
предметног простора.  
 
Законски основ који упућује на израду ове врсте плана јесте члан 39. став 3. 
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 
47/2003). 
  
Плански основ израде плана је Просторни план подручја посебне намене 
Фрушка Гора до 2022. год. ("Службени лист оштина Срема" бр. 4/05) и 
Урбанистички план Месне Заједнице Врдник   ("Сл. лист општина Срема", бр.  
9 /90). чији је овај План измена и допуна. 
 
 
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
Почетна тачка описа број 1 налази се на тромеђи парцела 1789, 1790/1 и 
1794 од ове тачке граница иде у правцу југоистока међом парцеле 1790/1 до 
тачке број 2 на тромеђи парцела 1789, 1790/1 и 7167. 
Након таечке број 2 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи 
међу парцеле 7169 у дужини од 37.0 m до тачке број 3 на међи парцеле 
7167. 
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у првацу истока секући парцелу 7167 
до тачке број 4 на југоисточној међи парцеле 7167. 
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцујугозапада пратећи међу 
парцеле 7167 у дужини од 108.0 m  до тачке број 5 на међи парцеле 7167. 
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Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу северозапада секући 
парцелу 7167 до тачке број 6. 
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи 
међу парцеле 7167 до тачке број 7 на тромеђи парцела 1790/3, 1790/2 и 
7167. 
Од тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи јужну 
међу парцеле 1790/2 до тачке број 8 на тромеђи парцела 1790/3, 1790/2 и 
1794. 
Након тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи међу 
парцеле 1794 до тачке број 1. 
   
 
2. ПОДЕЛА ЗАМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО  
    ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Део катастарске парцеле бр. 7167 тј. коридора локалног пута који тангира 
комплекс је јавно  грађевинско земљиште (путни коридор са приступним 
колским и пешачким саобраћајницама, инфраструктуром и каналском 
мрежом). Катастарске парцеле бр. 1790/1 и 1790/2 су у власништву 
инвеститора и имају  статус осталог грађевинског земљишта. Дакле 
прерасподела јавног и осталог земљишта у наведеном обухвату, као и 
положај регулационе линије, овим планом се не мењају.   
 
 
3. НАМЕНА ПОВРШИНА - ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ,  
    КОНЦЕПЦИЈЕ УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
 
Локација предметног УКТ предајник ''Радио Марија'' налази се на 
североисточном ободу грађевинског реона насеља Врдник. Према наведеном 
Урбанистичком плану МЗ Врдник тај простор се налази у зони  породичног 
становања. За наведену локацију израђена је и Студија о процени утицаја 
УКТ предајника на животну средину којом је установљено да исти нема 
негативан утицај на постојеће и планирано окружење.  Степен негативног 
електромагнетног зрачења које се посматра у деликатној зони тј.кругу од 
300м, за изабрани тип предајника, је неколико пута испод дозвољеног. 
Такође, исти предајник, с обзиром на своје положај неће ометати остале 
радио дифузне коридоре). Од надлежних јавних предузеђа и институција су 
добијени конкретни услови за реализацију и тиме је потврђена оправданост 
избора локације.  
 
Пошто постојећи путни коридор, којим се долази у комппекс , није адекватан 
својој новој улози, потребно је у оквиру постојеће регулације планирати   
проширење колске и изградњу пешачке саобрађајнице. На тај начин је могућ 
је несметан  приступе комплексу, те његова  изградња, уређење и опремање   
са свом потребном  инфраструктуром. 
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Сходно  планираном функционисању садржаја  посматрани простор можемо 
поделити на следеће основне целине:   
- Простор  дела путног коридора сa  приступним саобраћајницама, 

енергетском и хидротехничком инфраструктуром (део катастарске  
парцеле  бр. 7167) површине око 733 m2,  битан  је за функционисање   
комплекса  јер преко њега он кореспондира са окружењем (прикључење  
на колску и пешачку саобраћајницу, прикључење на насељску водоводну 
и каналиозациону мрежу, те мрежу електроенергетске, ТТ, и гасне 
инфраструктуре.)  

 
- Простор  комплекса УКТ предајника  површине око 2 770м2 обухвата 

постојеће парцеле брoj  1790/1 и 1790/2.  Унутар комплекса можемо 
разликовати следеће могуће садржаје:  челични, слободностојећи стуб, 
носача антенских система, висине  до 45,00 m, постављеног на армирано-
бетонски плато, контејнер  или чврсти објекат за смештај опреме, 
пратећи објекти (главни станбени објекат са помоћним), прилазна колска 
саобраћајница, паркинг, пешачке површине, површине под зеленилом и 
сл. 

 
На основу сагледавања потреба функционисања садржаја свих наведених 
целина  уређење  простора подразумевало би превасходно формирање 
јединствене грађевинске парцеле обједињавањем постојећих парцела бр. 
1790/1 и 1790/2  у јединствену грађевинску парцелу  комплекса  УКТ 
предајника ''Радио Марија''.   
 
Предметним планом би се дакле задржао положај регулационе линије који 
одговара  траженој концепцији уређења простора  (види графички прилог). 
 
Планираним постављањем нове пешачке саобраћајнице и проширењем 
колске саобраћајнице (на 3,50 m) у оквиру постојеће регулације     
обезбеђује се целовитост и независност функционисања   урбанистичких 
целина како комплекса, тако и јавног грађевинског земљишта.     
 
Грађење у комплексу  у потпуности је дефинисано стандардима и  потребама 
за грађење ове врсте радио дифузних објеката: избор квалитетних 
материјала и уређаја, максимална сигурност објекта у погледу примењене 
конструкције, правилна диспозиција објеката уклапање у физичке и 
амбијенталне карактеристике локације (заштитни појас националног парка),  
безбедно функционисање колског и пешачког саобраћаја нарочито у периоду 
грађења комплекса, те авионског (висина антенског стуба је 45 m).  
 
Степен изграђености простора комплекса,треба да је усклађен са степеном 
изграђености простора непосредне околине (зона становања). 
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4. ДИСПОЗИЦИЈА САДРЖАЈА СА ХОРИЗОНТАЛНОМ И  
    ВЕРТИКАЛНОМ РЕГУЛАЦИЈОМ 
 
Планом регулације и нивелације дефинисани су елементи хоризонталне и 
вертикалне регулације саобраћајних површина и објеката. 
 
 
4.1. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
 
Планом регулације дефинисане су нове регулационе линије и то: 
 

- регулационе линије саобраћајница и саобраћајних површина 
- грађевинска линија за изградњу на осталом грађевинском земљишту 

 
Регулационе линије су дефинисане постојећим међним тачкама (аналитички 
елементи су приказани у графичком прилогу). 
 
Регулационе линије осталог грађевинског земљишта су дефинисане 
постојећим међним тачкама (аналитички елементи су приказани у графичком 
прилогу). 
 
 
4.2. НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН 
 
Подручје обухваћено Планом се налази на терену у нагибу, терену чије су 
надморске висине од 294.32 до 308.78 m апсолутне надморске висине. 
 
Планом нивелације дефинисане су коте прелома и нагиби нивелета 
саобраћајница, и коте заштитног тротоара објекта. 
 
Нивелационим планом дате су: 
 

- коте нивелете осовине саобраћајнице 
- падови нивелете (0.15 % - 10.00 %) 

 
Нивелационим решењем дате су смернице нивелације којих се у фази 
пројектовања требе начелно придржавати. 
 
 
4.3. ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА 
 
Препарцелација у оквиру Планом дефинисаног јавног и осталог грађевинског 
земљишта изводиће се кроз Урбанистичке пројекте за препарцелацију и овим 
Планом се не условљава. 
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5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  
    ЗЕМЉИШТА    
 
5.1. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА САОБРАЋАЈНУ  
       ИНФРАСТРУКТУРУ 
 
За правилно функционисање радио релејне станице ''Радио Марија'' у 
Врднику треба обезбедити и правилно функционисање антенског стуба при 
свим временским условима. 
 
Пошто се антенски стуб налази на ободу грађевинског реона кроз систем 
уличне изграђене мреже обезбеђује се доступност возилима до парцеле при 
свим временским условима у зависности од технолошким захтевима за путна 
и лака теретна возила.  
 
На парцели је омогућено и стационирање путничких возила са окретањем. 
Сви саобраћајни капацитети су планирани са савременим коловозом. 
 
 
Правила грађења 
 
За све саобраћајне капацитете неопходна је израда Главних пројеката с тим 
да мора бити испоштовано: 
 
• приступну насељску саобраћајницу изградити са ширином од мин 3,5m за 

обављање двосмерног саобраћаја (малa фреквенција возила: 200-300 
кретања током 24 часа) 

 
• приступну саобраћајницу градити са савременим коловозом са 

конструкцијом за лош саобраћај и са једностраним нагибом коловоза 
 
• радијусе и лепезе израдити са елементима за једносмерна кретања 
 
• интерне саобраћајнице изградити са савременим коловозом 
 
• у зони локалитета изградити пешачке стазе са ширином мин 1 m од 

савремених материјала (бетон, бетонске плоче, бехатон) са једностраним 
нагибом на коловозу. 
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6. ДИСПОЗИЦИЈА И УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊ И УРЕЂЕЊЕ 
    ИНФРАСТРУКТУРЕ И КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА  
 
6.1. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
6.1.1. Снабдевање водом 
 
На подручју обухвата плана, има изграђених инсталација водопривредне 
инфраструктуре,чији ће се тачан положај утврдити на лицу места. 
Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих потрбних 
објеката питком водом, као и за потребе заштите од пожара (хидрантска 
мрежа одговарајућег пречника и притиска). Уколико се установи да 
постојећа мрежа ни пречником ни положајем не задовољава садашње 
потребе, потребно је предвидети реконструкцију и замену цевовода тамо где 
је то неопходно. Новопланирану мрежу везати у прстен како би се 
обезбедило квалитетно снабдевање, тј. избегло стварање уских грла у 
потрошњи. 
 
Правила грађења на јавном грађевинском земљишту 
  
• Планирану водоводну мрежу прикључити на постојећу насељску 

водоводну мрежу, према претходно прибављеним условима и 
сагласностима од стране недлежног комуналног предузећа. 

• На мрежи предвидети максималан број деоничних затварача, ваздушних 
вентила и муљни испуст. 

• Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је могуће мање слепих 
водова. 

• Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим 
прописима и стандардима. 

• Трасе водовода водити у зеленој површини где год расположива ширина 
уличног профила то дозвољава. 

• Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним 
инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви. 

• Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0m - 1,20m од нивелете 
терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 

 
 
6.1.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
Досадашњи начин прихватања и одвођења вода са овог подручја није у 
потпуности задовољавао прописе и стандарде. Канализација отпадних вода у 
насељу, изграђена је само делимично, тако да се евакуација отпадних вода 
одвија путем септичких јама ограниченог капацитета и представљају 
потенцијалне изворе загађења животне средине. 
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Правила грађења на јавном грађевинском земљишту 
 
• Одвођење отпадних вода са овог подручја биће решено изградњом 

зацевљене каналске мреже, и одвођењем тих вода до насељског 
пречистача.  

 
• Што се тиче технолошких отпадних вода, и оне се могу прикључити на 

насељски канализациони систем, али тек након одговарајућег 
предтретмана унутар производних комплекса. 

 
• Кишном канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских вода са 

саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног подручја 
до реципијента. Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у 
рецпијент након адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске 
воде упустити у реципијент тек након третирања на одговарајућем 
уређају. 

 
• Развој атмосферске канализације има задатак заштите урбанизованих 

површина унутар насеља и индустријских погона од плављења 
атмосферским водама. Кишну канализацију конципирати за меродавне 
услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша 
итд.), а етапно реализовати тако да се изграђена делом рационално 
уклапа у будуће решење. 

 
• Прихватање сливајућих атмосферских вода вршиће се путем зацевљене 

канализационе мреже или отворених канала (ригола), која ће се 
положити уз уличне саобраћајнице након анализе положаја објеката и 
инсталација у попречном профилу улице, тј. из анализе ширине 
"слободног" простора за постављање трасе канала. Крајњи реципијент за 
прихват ових вода биће потоци-канали. 

 
• Канализацију радити по сепаратном систему. 
• Системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана 

и обезбедити прикључке за сва домаћинства и привредне субјекте. 
• Трасе фекалне канализације водити по осовини уличног профила то јест 

саобраћајнице. 
• Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од ∅250mm. 
• Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни 

материјал, према важећим прописима и стандардима (не препоручују се 
бетонске цеви). 

• Дубина не сме бити мања од 1,50m од нивелете коловоза. 
• Изградити зацевљену атмосферску канализациону мрежу са уличним 

сливницим и системом ригола и каналета. 
• Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за 

песак пре улива у сепаратор масти и уља. 
• Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајнице (претходне трасе 

отворених канала) или испод коловоза по осовини коловозне траке. 
• Реципијенти су отворени канали-потоци по ободу насеља. 
• Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5m изнад 

дна канала у који се уливају. 
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• Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности 
надлежног комуналног предузећа; 

 
 
6.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
У границама плана не постоји електроенергетска инфраструктура.  
Напајање  УКТ предајника  и објекта за смештај технолошке опреме  са 
радио уређајима извешће се подземним каблом из најближе  трафостанице у 
насељу по условима надлежног предузећа.  
 
Заштита објеката од атмосферског пражњења извешће се  класичном 
громобранском инсталацијом, по принципу Фарадејевог кавеза. 
 
 
6.2.1. Правила за изградњу електроенергетске инфраструктуре  
 
На јавном грађевинском земљишту 
 
• При полагању подзмене електроенергетске мреже у  уличном   
     коридору   морају се поштовати следећи услови: 
• Електроенергетске каблове полагати у земљаном рову , на дубини од 

најмање 0,8 m;  
• Електроенергетску мрежу полагати најмање 1 m од саобраћајница; 
• При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну 

цев, а угао укрштања треба да буде око 90°; 
• При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова 

најмање растојање мора бити 0,50 m за каблове напона до 10 kV, 
односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV. Угао укрштања треба да 
буде 90°.Ако се ово не може постићи, енергетски кабл потребно је 
поставити у проводну цев; 

• Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад 
телекомуникационих, сем при укрштању; 

• Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и 
канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално 
растојање мора бити веће од 0,50 m; 

• Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод 
цеви водовода или канализације; 

• При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода 
вертикално растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,50 m; 

 
На осталом грађевинском земљишту 
 
Све инсталације електроенергетске  инфраструктуре у комплексу  обавезно 
градити подземно, по истим  правилима грађења подземне електроенергетске 
мреже на  јавном грађевинском земљишту. 
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6.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На обухваћеном подручју  не постоји  изграђена телекомуникациона  мрежа. 
Локација новопланираног стуба неће ометати већ постојеће системе веза. 
За потребе УКТ предајника, предвиђена је изградња челичног, 
слободностојећег стуба, носача антенских система, висине  до  45,00 m, 
постављеног на армирано-бетонски плато.  
На планирани антенски стуб поставиће се 4 дипол антене, типа 100.514, које 
су монтиране вертикално једна изнад друге  на горњој секцији антенског 
стуба  висине 10m. 
Припадајућа опрема и  уређаји за потребе УКТ предајника биће  смештени у 
објекту у близини  антенског стуба.  
 
 
6.3.1.  Правила за изградњу телекомуникационе  инфраструктуре 
 
На јавном грађевинском земљишту 
 
• ТТ  мрежа  ће се у потпуности градити подземно  
• Дубина полагања ТТ  каблова треба да је најмање 0,8m 
• При укрштању са путем каблови морају бити постављени у 
инфраструктурни технолошки канал, а угао укрштања треба да буде 90° 

• При паралелном вођењу телекомуникационих и  електроенергетских 
кабловa до 10кV   најмање растојање мора  бити 0,50m и 1,0m за каблове 
напона преко 10 кV. При укрштању најмање вертикално  растојање од 
електроенергетског кабла   мора бити 0,50m, а угао укрштања око 90° 

• При укрштању телекомуникациног кабла са цевоводом гасовода, 
водовода, и канализације, вертикално растојање мора бити најмање 
0,30m 

• При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла  са  
цевоводом гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање  
мора бити најмање 0,50 m. 

 
 
На осталом грађевинском земљишту 
 
Телекомуникациону инфраструктуру  у комплексу  обавезно градити 
подземно, по истим  правилима грађења подземне телекомуникационе  
мреже на  јавном грађевинском земљишту. 
 
 
6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На подручју насеља Врдник није изграђена гасна  мрежа. Када се за то 
стекну услови, односно изгради гасна мрежа у насљу, гас ће се обезбедити 
изградњом доводног гасовода ниског прииска и кућног гасног прикључка до 
планираног потрошача. Прикључење на гасну мрежу извешће се према 
условима и сагласности надлежног  дистрибутера за гас. 
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7. ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ   
    ЗЕМЉИШТА 
 
Зелене површине уличног коридора 
 
Релативно узак улични профил и потреба за правилним функционисањем 
каналске мреже условили су да се слободне површине засаде смешом 
квалитетних трава отпорним на гажење.  
Текуће одржавање зелених површина (укључујући и каналску мрежу), као и 
евентуалне реконструкције спроводиће се на бази програма и  пројеката које 
израђује надлежно комунално  предузеће. 
 
 
Зелене површине  комплекса  
 
Зеленило унутар комплекса радио предајника треба да заузима 30-40% од 
укупне површине. 
 
При озелењавању применити аутохтоне врсте које одговарају станишним 
условима. Основу зелених површина треба да чине лишћари (високи и 
средње високи). Четинаре, декоративне лишћаре као и декоративно 
зеленило (шибље и руже) применити уз објекте, паркинг простор, и на делу 
површина на улазу у комплекс. 
 
Ободом комплекса као и у самом комплексу формирати линијско зеленило од 
садница високих и средње високих лишћара (Tilia.,Aler и сл.) 
 
Од декоративне форми лишћара и четинара применити: Betula sp. Malus sp., 
Cercis sp., Abices sp., Picea sp.и др. Партерно зеленило треба да чине 
декоративне форме шибља (Forsitia sp., Cotoneaster sp., Juniperus sp.) и руже 
полианте (многоцветнице). 
 
На свим слободним површинама формирати травњак отпоран на гажење. 
 
 
Урбанистички   услови  
 
Обавезна је израда главног пројекта озелењавања који ће детерминисати 
прецизан избор и колочину дендролошког материјала, његов просторни 
распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун. 
Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према 
техничким нормативима за пројектовање зелених површина и то: 
Дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од одређених инсталација 
                                             Дрвеће                  Шибље 
Водовода                                 1,5 m 
Канализације                           1,5 m 
Електрокаблова                  до  2,5 m                    0,5 m 
ТТ мреже                                  1 m 
Гасовода                                  2 m 
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Дрвеће садити на удаљености 2m од коловоза, а од објеката 4,5-7m 
Избор дендролошког материјала оријентисати на аутхтоне и предложене 
врсте.  
Однос лишћара и четинара треба да буде 5:1 
Саднице треба да су I класе, минимум 4-5 година старости 
 
 
7.1. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА   
 
Градња објеката у планом обухвађеном простору може се реализовати само 
на основу услова из овог Плана. 
 
Изградња објеката у зони јавног грађевинског земљишта, изузев објеката 
саобраћајане и остале инфраструктуре, овим планом није предвиђена. 
 
За градњу објеката на  осталом грађевинском земљишту (комплекс УКТ 
предајника), у погледу степена искоришћености земљишта, габарита, и 
висине објеката, важе глобални параметри зоне породичног становања у 
којој се оно и налази. За објекат УКТ предајника  израђена је Студија о 
процени утицаја на животну средину којом је установљено да у погледу 
електромагнетног зрачења нема негативан утицај на непосредно окружење 
зоне становања, као и да објекат антенског носача са аспекта безбедности 
не представља опасност. Из тих разлога, на посматраном простору, поред 
планом предвиђених  објеката, могућа је и градња свих садржаја који су 
уобичајени за зону   породичног становања . За садржаје чија се изградња у 
овом тренутку не може прецизно предвидети, а чији обим изградње или 
технологија рада то буду захтевали, неопходна израда Урбанистичког 
пројекта који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу 
објеката. 
 
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких 
прописа и услова који конкретну област регулишу. 
 
I  Врста и намена објекта 
 
У оквиру посматраног осталог грађевинског земљишта зони становања 
дозвољена је изградња: стамбених, пословних и складишних објеката као и 
изградња у комбинацијама: стамбено-пословни објекат, пословно-складишни 
објекат или стамбено-пословно-складишни објекат.  
 
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у 
зависности од техничко-технолошког процеса и задовољавања прописаних 
услова заштите. 
 
Уз главне објекте на грађевинској парцели у стамбеној зони дозвољена је 
изградња помоћних објеката: оставе, ограда, бунари, водонепропусне 
бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл. 
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II  Услови за образовање грађевинске парцеле 
 
Величина парцеле намењене изградњи мора бити довољна да прими све 
садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и 
пратеће садржаје уз обезбеђивање дозвољеног индекса изграђености и 
индекса заузетости земљишта. 
 
Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0m2 са ширином 
уличног фронта минимално 14,0m. 
 
III Положај објеката у односу на регулацију и у односу на  
      границе грађевинске парцеле 
 
У зависности од технолошког процеса у оквиру конкретног радног  комплекса 
грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, односно, може у 
односу на њу да буде одмакнута за минимално 5,0m.  
 
Организацију дворишта комплекса треба усмерити ка северној, односно 
западној страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне 
парцеле са источне (односно јужне) стране је на 5,0m. Евентуално, 
дозвољена је удаљеност на минимално 1,0m под условом да су задовољени 
услови противпожарне заштите, тј. да међусобни размак између објеката на 
две суседне парцеле је већи од 4,0m , тј.  већи од половине вишег објекта. 
 
Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране 
је на 10,0m. Евентуално дозвољена је удаљеност на минимално 6,0m ако је 
на грађевинској парцели  омогућен кружни ток саобраћаја. 
 
IV  Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске  
      парцеле 
 
Максималан дозвољен индекс заузетости на грађевинској парцели комплекса 
УКТ предајника у зони становања  је 40 %. 
 
V  Највећа дозвољена  спратност и висина објеката 
 
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 
спратности: 
стамбени  : П, П+1,  
пословни: П, П+1, евентуално и више ако то захтева технолошки процес  
(антенски стуб је висине h-45m)  
складишни: П, евентуално П+1 
 
Изградња помоћног објекта - остава дозвољена је максималне спратности П. 
 
VI  Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката 
 
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). 
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Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за 
ширину дилетације) може се дозволити ако то технолошки процес захтева и 
ако су задовољени услови противпожарне заштите. 
 
Међусобни размак слободностојећих објеката је минимално половина висине 
вишег објекта, с тим да међусобни размак не може бити мањи од 4,0m. 
 
VII  Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској  
        парцели 
 
На грађевинској парцели комплекса радио предајника поред главних и 
помоћних објеката дозвољена је изградња породичног стамбеног објекта са 
једном стамбеном јединицом, односно, дозвољена је изградња пословно-
стамбеног објекта са једном стамбеном јединицом. 
 
Ако се у оквиру радног комплекса планира изградња породичног стамбеног 
објекта, при одређивању локације објекта на парцели водити рачуна да 
објекат буде у мирнијем делу дворишта са обезбеђењем одвојеног прилаза 
објекту, без укрштања са прилазом радном делу. 
 
Породични стамбени објекат је максималне спратности П+1. У оквиру овог 
објекта дозвољена је изградња простора за гаражирање возила корисника 
стамбеног простора. 
 
Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од х = 
2,2m. Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити 
транспарентна односно комбинација зидане и транспарентне ограде. 
Транспарентна ограда се поставља на подзид висине  максимално 0,2m а код 
комбинације, зидани део ограде не може бити виши од 0,9m. 
 
Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, 
комбинација зидане и транспарентне  ограде и зиданом оградом до висине 
максимално 1,8m. 
 
Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се 
ограђује. 
 
Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске 
парцеле уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне 
ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја. 
 
Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије. 
 
VIII  Заштита суседних објеката 
 
Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле 
не сме се нарушити животна средина.  
 
Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,2m и то 
на делу објекта вишем од 2,5m. Ако је хоризонтална пројекција испада већа 
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од 1,2 онда се она поставља на грађевинску линију. 
 
Грађевински елементи на нивоу приземља према регулационој линији, могу 
прећи грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до 
хоризонталне пројекције испада) и то: 
 
Изградњом објеката уз источну (односно јужну) страну парцеле не сме се 
нарушити ваздушна линија суседне парцеле а одводња атмосферских 
падавина са кровних површина мора се решити у оквиру грађевинске 
парцеле на којој се гради објекат. 
 
Уз западну (односно северну) границу парцеле формирати ободне зелене 
површине које ће имати функцију изолације самог комплекса од околних 
суседних парцела. Овај зелени тампон (четинарско дрвеће, листопадно 
дрвеће или шибље) умањио би буку и задржао издувне гасове и прашину. 
 
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима 
минимално 40%. 
 
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама производње, 
карактеру и концентрацији штетних материја, а такође њиховим еколошким, 
функционалним и декоративним својствима. Зеленилом треба да се обезбеди 
изолација админстративних објеката од производних (складишних) објеката, 
изолација пешачких токова као и заштита паркинг простора од утицаја 
сунца. 
 
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина 
решити у оквиру парцеле на којој се гради. 
 
IX  Архитектонско, односно естетско обликовање појединих  
      елемената објекта 
 
Објекат антенског стуба израђује се у челичној решеткастој конструкцији као 
слободно стојећи стуб на армирано бетонском кружном темељу (постољу) 
габарита радијуса 5,50м. Висина стуба од коте терена је 45,00м. 
 
Остали објекти могу бити грађени од сваког чврстог материјала који је 
тренутно у употреби, на традиционалан или савремнији начин. 
 
Обавезна је израда косог крова а кровови могу бити једноводни, двоводни и 
кровови са више кровних равни. 
 
Кровна конструкција може бити од дрвета, челика или армираног бетона а 
кровни покривач у складу са нагибом крова. 
 
Фасаде објекта могу бити малтерисане у боји по жељи Инвеститора или од 
фасадне опеке. 
 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се 
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тежити ка успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру 
грађевинске парцеле. 
 
XI  Услови за обнову и реконструкцију објеката 
 
Обнова и реконструкција постојећих објеката може се дозволити под 
следећим условима: 
 
- замена   постојећег   објекта   новим   објектом   може се дозволити у  
  оквиру услова датих овим Планом. Реконструкција постојећих објеката  
  може   се   дозволити   ако   се   извођењем   радова  на  објекту неће  
  нарушити услови дати овим Планом 
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове  
  из  овог  Плана  реконструкцијом  се   не  може  дозволити  доградња  
  постојећег објекта 
 
 
8. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 
 
8.1. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
• Правилном диспозицијом и избором физичких карактеристика објеката 

све негативне утицаје комплекса (бука, аерозагађење, итд.) свести на 
минимум. 

• Извести одговарајућу противпожарну заштиту објекта 
• Извести одговарајућу заштиту комплекса од дејства грома. 
• Објекте градити на прописаном растојању од гасовода и ел. 

далековода. 
• Правилном организацијом саобраћајница, паркинга и манипулативног 

платоа те сегрегацијом пешачког и колског саобраћаја обезбедити 
сигурност и елеиминисати могуће акциденте.  

• Извасти правилно одвођење атмосферске воде са свих саобраћајних 
површина 

• Извршити правилно одвођење атмосферских вода са свих површина 
комплекса по могућству у канал зеленог пјаса ул. коридора уз 
минимално ангажовање површина околних парцела за пријем тих вода. 

• Извршити прихватање свих отпадних вода и уља у посебан 
канализациони систем са пречистачем. 

• Извршити правилну поставку свих елемената инфраструктуре уз 
њихову међусобну корелацију. 

• Озелењавању коплекса, због ограничене површине намењене 
зеленилу, посветити нарочиту пачњу. 

• Обезбедити потребне  стандарде услова рада производног особља. 
• Обебедити правилну и благовремену евакуацију отпадних материја 

погона. 
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8.2. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
       НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 
 
• Простор предвиђен за изградњу комплекса налази се у зони 7° МЦС 

сеизмичких потреса. С тим у вези неопходно је строго поштовање 
техничких мера заштите при изградњи објекта. 

 
• Угроженост комплекса од пожара отклониће се изградњом хидратанске 

мреже потребног капацитета као и придржавањем услова за 
обезбеђивање противпожарне заштите приликом пројектовања и градње 
објеката (избором грађевинског материјала, правилном уградњом 
инсталација), приликом пројектовања и градње саобраћајница (потребне 
мин. ширине, мин. радијуси кривина и сл.). 

 
• За овај простор не постоје посебни услови за одбрану и заштиту коју 

прописују надлежни органи. 
 
 
8.3. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ  
       И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
Уколико се приликом земљаних и грађевинских радова у предметном 
простору открију објекти или садржаји културе  или делови природе који би 
имали својства споменика и које би требало заштитити , дужност је извођача 
радова и инвеститора да о томе обавесте надлежне органе, који ће увидом у 
конкретне материјале прописати начин и услове њихове даље заштите. 
 
 
9. СРЕДЊЕРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ 
    ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Подручје обуваћено овим планом опремљено је примарном инфраструктуром 
а његово комплетно опремање секундарном инфраструктуром биће 
усаглашено са динамиком изградње планираних објеката. 
 
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих 
извора: 
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
- накнаде за закуп грађевинског земљишта 
- других извора у складу са законом 
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10. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
 
Након усвајања елабората овог плана од стране СО Ириг, а на начин и по 
поступку предвиђеним Законом, предузимају се следеће радње: 
 
• Доношење одлуке о проглашењу јавног грађевинског земљишта и 

спровођење регулације (катастар)  на основу елемената за 
обележавање из овога плана. 

• Израда Урбанистичког пројекта за потребе препарцелације. 
• Израда Извода из плана са  условима грађења; 
• Израда пројектно - техничке документације за објекте инфраструктуре 

и остале објекте; 
• Прибављање   сагласности на пројектну документацију;  
• Прибављање дозволе за грађење. 
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План детаљне регулације   је израђен у шест оригиналних примерка и по 
овери ће се чувати у Скупштини општине Ириг општинској управи 

_________и Јавном  урбанистичком предузећу 
 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања одлуке о његовом 
доношењу у "Службеном листу  општина Срема". 

 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Ириг 
Скупштина општине Ириг 
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