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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије" бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 41. став 1. тачка 6. Статута Општине 
Ириг (''Службени лист општина Срема'' бр. 19/2008),  Скупштина општине Ириг на седници 
одржаној 12.06.2009. год. донела је 
 
  
 
 
 
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОМПЛЕКСА УРЕЂАЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ  

ОТПАДНИХ ВОДА   
У ВРДНИКУ 

 
 
 
 
 
УВОД  
 
На основу текућих потреба за опремање грађевинског земљишта инфраструктуром у 
насељу Врдник, у овом случају потребе да се на на простору катастарске парцеле бр. 4756 
у К.О. Врдник изгради комплекс Уређаја за пречишћавање отпадних вода (у даљем тексту  
УПОВ) Скупштина општине Ириг дана 24.04.2008. доноси Одлуку о изради Плана детаљне 
регулације комплекса уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врднику ("Службени лист 
општина Срема", бр. 8/08).      
 
Плански основ израде плана је преиспитани Урбанистички план Месне Заједнице Врдник 
("Службени лист општина Срема", бр. 9/90 и 24/2003) чији је овај план измена и допуна.  
 
Законски основ који упућује на избор и поступак израде одговарајуће врсте плана јесте 
члан 39. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" 
бр. 47/2003, 34/2006),те Правилник о садржини, начину израде, начину вршења стручне 
контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања плана на јавни увид 
(''Службени гласник Републике Србије'',  бр. 12/2004). 
 
Простор који је предмет плана, површине око 14 062m2, налази се у јужном делу 
грађевинског реона насеља Врдник. Према Урбанистичком плану МЗ Врдник тај простор је 
намењен заштитном зеленилу као претежној намени простора и овим планом се (једним 
делом) намењује комплексу  пречистача отпадних вода.   
 
Планом је обухвћена цела катастарска парцела бр. 4756, затим парцеле коридора 
локалних путева који тангирају комплекс бр. 4755 и 4753, парцела под заштитним 
зеленилом бр. 4754, преко које комплекс излази на коридор потока, и део парцеле          
бр. 7195 коридора локалног пута у којем се остварује колска саобраћајница за 
опслуживање комплекса. 
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1. ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ 
 
Опис границе обухвата плана почиње тачком број 1 која се налази на тромеђи парцела 
4757, 7195 и 4755. Од тачке број 1 граница иде у правцу југоистока пратећи источне међе 
парцела 4755 и 4754 до тачке број 2 на тромеђи парцела 4754, 4755 и 7155/1. 
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу парцеле 
4753 а потом сече парцелу 7195 до тачке број 3 на западној међи парцеле 7195. 
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу парцеле 
7195 до тачке број 4 на западној међи парцеле 7195. 
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу истока секући парцелу 7195 до тачке 
број 1, почетне тачке описа. 
 
 
 
2. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО  
    ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Све обухваћене парцеле (коридора путева бр. 4755, 4753, део парцеле бр. 7195 и парцеле 
бр. 4756 и 4754) су јавно грађевинско земљиште. 
 
 
 
3. НАМЕНА ПОВРШИНА, ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ,   
    КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА     
Сходно  планираном функционисању садржаја  посматрани простор можемо поделити на 
следеће основне просторно-функционалне целине: 
   
- Простор путних коридора сa приступном саобраћајницом и комуналном 

инфраструктуром (парцеле коридора путева бр. 4755, 4753, део парцеле бр. 7195 и 
део парцеле бр. 4756) површине око 2 596m2, битан је за функционисање   комплекса  
јер преко њега он кореспондира са окружењем (прикључење  на колске и пешачке 
саобраћајнице, прикључење на насељску водоводну и канализациону мрежу, те мрежу 
електроенергетске и ТТ,  инфраструктуре).  

 
- Простор комплекса пречистача у ширем смислу заузима целокупну парцелу 4756 

(површине око 11 009 m2 ), док у ужем смислу обухвата њен јужни  део у дубини од 
око 70m тј. простор површине од око 6150 m2 (постројење унутар ограде). У комплексу 
у ужем смислу можемо разликовати следеће садржаје: прилазна колска саобраћајница, 
постројење – уређај за пречишћавање: црпна станица, аутоматска решетка, разделна 
станица, био блокови, манипулативне  површине  и сл. 

 
- Слободне површина под зеленилом остварују се у оквиру комплекса пречистача у 

ширем смислу на северном делу парцеле бр. 4756 (површине од око 4 859 m2) те на 
целокупној парцели брoj 4754 (површине 481 m2), преко које комплекс пречистача 
остварује изливну цев у  поток ''Кудош''. Укупна површина под слободним површинама 
под зеленилом је 5340 m2. 
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3.1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БИЛАНСА ПОВРШИНА  
  

САДРЖАЈ:         P          (ha) %   
 
A) ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ:   
САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ               0,26   18 
                                                                               
КОМПЛЕКС ПРЕЧИСТАЧА У УЖЕМ СМИСЛУ 

(део парцеле бр. 4756)     0,62   44 
 
СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ ПОД ЗЕЛЕНИЛОМ                                                                  
          (део парцеле бр. 4756 и парцела бр. 4754)  0,53   38                                            
УКУПНО ОБУХВАТ ПЛАНА                                          1,41            100    
       
 
3.2. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

  
На основу сагледавања потреба функционисања садржаја свих наведених целина  
уређење  простора подразумева превасходно формирање грађевинске парцеле комплекса 
пречистача (целокупна парцела бр. 4756.). 
   
Предметним планом би се дакле дефинисао положај регулационе линије чији положај  
одговара траженој концепцији уређења простора (подудара се са границом парцеле        
бр. 4756), која би опет дефинисала поделу надлежности.  
 
Изградњом колских приступних саобраћајница у оквиру обухваћених коридора пута 
обезбеђује се целовитост и независност функционисања свих  урбанистичких целина.     
 
Грађење у комплексу пречистача у ужем смислу као и у околним површинама у потпуности 
је дефинисано стандардима и  прописима за грађење ове врсте објеката: 
• правилна просторна организација условљена технологијом функционисања, 
• избор квалитетних уређаја и материјала, 
• максимална сигурност објекта у погледу примењене конструкције, 
• правилно уклапање у физичке и амбијенталне карактеристике локације, 
• безбедно функционисање колског и пешачког  саобраћаја (нарочито у периоду 

грађења комплекса), 
• безбедно функционисање уређаја у погледу потпуне заштите животне средине околног 

простора.  
 
 
 

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  
 
Регулационе линије су дефинисане  у графичком прилогу. 
Регулационе линије осталог грађевинског земљишта су дефинисане у графичком прилогу. 
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4.2. НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН 
 
Подручје обухваћено Планом се налази на терену у нагибу, терену чије су надморске 
висине од 164.00 до194.00 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 (1.57 % - 8.51 %) 
 
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. (види графички прилог) 
 
 
 

5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА    
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Пошто се комплекс пречистача налази на јужном делу грађевинског реона, кроз систем 
уличне изграђене мреже обезбеђује се доступност возилима до парцеле при свим 
временским условима у зависности од технолошких захтевима за путна, лака и средње 
тешка теретна возила.  
 
На парцели комплекса ће се омогућити стационирање возила са окретањем. Сви 
саобраћајни капацитети су планирани са чврстом коловозном конструкцијом. 
 
Будуће саобраћајно уређење ове локације ће обезбедити оптималну функционалност и 
безбедност одвијања саобраћаја уз минимизацију заузимања земљишта. Димензије 
саобраћајница биће установљене на бази очекиваних саобраћајних захтева за кретањима 
тј. према будућим захтевима за изграђеношћу и жељеном нивоу саобраћајне услуге. 
 
- Основни услови за саобраћајну инфраструктуру била би обавезна израда Главних 

пројеката за све саобраћајне капацитете према Закону о јавним путевима ("Службени 
лист РС", бр. 105/2005) и Правилником о основним условима које јавни путеви изван 
насеља и њихови елементи мора да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја 
техничким нормативима и условима за јавне путеве ("Службени лист СФРЈ", бр. 35/81 и 
45/81) а према приложеној ситуацији. 

- приступну саобраћајницу као и део саобраћајнице унутар комплекса пројектовати у 
складу са одредбама Правилника о основним условима које јавни путеви изван насеља 
и њихови елементи мора да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја 
("Службени лист СФРЈ", бр. 35/81 и 45/81) и у складу са одредбама Закона о јавним 
путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/2005); 

- Прикључење приступне саобраћајнице  на насељску саобраћајницу извести уз 
обезбеђење одговарајуће даљине прегледности и са полупречницима лепеза  који 
омогућавају пролазак меродавног возила (10,0 m); 
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- Коловозну конструкцију за приступни саобраћајницу и интерне саобраћајнице извести 
са носивошћу за лак саобраћај са једностраним нагибом и ширином  од 3,0 m; 

- Коловозну конструкцију интерних саобраћајница извести са носивошћу за лак 
саобраћај са једностраним нагибом одговарајућом ширином и обезбеђењем простора 
за маневрисање возила. 

 
Водопривредна инфраструктура 
 
На подручју обухвата плана, нема изграђених инсталација водопривредне инфраструктуре. 
За функционисање комплекса пречистача није потребно обезбедити питку воду, као ни 
воду за потребе противпожарне заштите (суво гашење) 
 
Крајњи реципијент за пријем атмосферске и пречишћене отпадне воде комплекса је поток–
Кудош. Квалитет воде која се испушта у поток треба да одговара карактеристикама за II 
класу. 
 
Према условима ЈП ''Водовод-Рума'' планирани положај комплекса уређаја као и његове 
технолошке карактеристике не угрожавају битно оближње хидротехничке објекте (црпна 
станица и сл.) 
 
Поток   Кудош:   Према   подацима   ДВП   "Хидросрем",   Сремска   Митровица   излив 
канализације лоциран је на km 24+822 потока Кудош са следећим попречним профилом: 
 
                                                                 Км 24+802       Км 24+859 
 
- Кота постојећег дна............................  171.51 м.н.н 171.86 к.н.м 
- Кота терена леве обале ...................... 174.17 м.н.н 174.40 м.н.н 
- Кота терена десне обале.....................  173.37 м.н.н 174.05 м.н.н 
- Кота велике воде ...............................  172.51 м.н.н 172.86 м.н.н 
- Ширина дна потока ............................ 1.0 1.0 
- Нагиб косина .....................................  1:1.5 1:1.5 
 
Без обзира на дате податке потребно је урадити хидрауличку анализу дела слива потока 
Кудош узводно од постројења са утицајем атмосферске канализације насеља Врдник да би 
се утврдила нивелета терена комплекса пречистача отпадних вода. Анализа треба да 
покаже да ли је потребно комплекс издићи на плато да би се у неповољним хидролошким 
условима избегло плављење постројења. 
 
Приликом израде програма за израду Плана детаљне регулације комплекса уређаја за 
пречишћавање отпадних вода у Врднику, потребно је да уважите следеће водопривредне 
услове: 
 
1. За насеље Врдник предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање 
условно чистих атмосферских вода, посебно за санитарно-фекалне и технолошке 
отпадне воде. 

 
2. Пројектом дефинисати количину и врсту отпадних вода које ће се пречишћавати на 
УПОВ-у. Димензионисање објекта извршити на основу хидрауличких прорачуна и 
анализа за све продуковане воде. 

 
3. Пројектом детаљно обрадити техничко технолошка решења пречишћавања и директно 
испуштање ефлуента у поток Кудош. 

 
4. Условно чисте атмосферске воде и расхладне употребљене воде, које одговарају II класи 
вода, могу се брз пречишћавања испуштати у атмосферску канализацију или отворене 
канале. 
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5. Све прикључене технолошке отпадне воде морају задовољити прописане услове за 
испуштање у јавну канализациону мрежу, односно морају бити примарно пречишћене на 
уређајима за предтретман вода. Пројектом обухватити све ове кориснике. 

 
6. Пре испуста ефлуента у поток Кудош концентрација појединих параметара, након 
пречишћавања, мора бити у следећим границама: 

 
- БПК5 ср. Дневни.................................................................... до  25 глд/1 
- Суспендоване материје..........................................................до  30 тд/1 
- ХПК .........................................................................до 125 тд/1 
- Егарски екстракт (масти и уља) .............................................до  0,1 тд/1 
- штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним материјама у  
   водама ("Службени гласник СРС", бр.31/82). 
 
7. Пројектом дати прорачун ефеката сваке технолошке целине постројења за 
пречишћавање отпадних вода. 

 
8. Пројектом дати решење за чишћење уређаја за пречишћавање отпадних вода, третман 
муља, на начин да се не загађује земљиште и вода. 

 
9. Сви објекти у канализационом систему и ППОВ морају бити водонепропусни. 
 
10.Предвидети уградњу мерача протока за ефлуент, код испуста у реку ради регистровања 

количина испуштених пречишћених вода. 
 
11.Пројектом предвидети систем за контролу рада ППОВ као и крајњу контролу квалитета 

ефлуента пре испуста у роципијент. 
 
12.Није дозвољено, у склопу уређаја за пречишћавање отпадних вода пројектовати објекте 

који имају функцију ''бај-пас" или прелива непречишћене воде или муља у реципијент. 
 
13.Изградњу канализације отпадних вода и изградњу ППОВ планирати тако да се оба 

објекта истовремено заврше, није дозвољено испуштање непречишћених отпадних вода 
у водоток. 

 
14.У поток Кудош или отворени канал забрањено је испуштање било каквих отпадних вода 

осим условно чистих атмосферских вода и пречишћених отпадних вода које по Уредби о 
ккатегоризацији одговарају II класи вода. 

 
Напомињемо да је за израду главног пројекта Инвеститор у обавези да од овог Предузећа 
прибави редовне водопривредне услове у смислу чл. 14. Закона о водама (''Службени 
гласник РС" бр. 46/91, 53/93 и 54/96). 
 
Уређај за пречишћавање отпадних вода 
 
Постројење пречистача отпадних вода функционише на принципу ротирајућих биодискова 
Р Б К (4 ћелије) капацитета хидрауличног протока од 4х180 m3 дневно. Пречишђавање се 
врши на принципу активног муља који се скупља на ротирајућим дисковима. Дискови су 
делом у води те је процес комбинован аеробни са анаеробним. Пошто је систем затвореног 
зипа не постоји негативан утицај на околни простор у смислу загађивања ваздуха. 
Квалитет пречишћене воде  одговара карактеристикама за II класу. 
 
Изградња и уређење овог комплекса ће се вршити на основу услова из овог Плана, уз 
поштовање важеће законске регулативе, која ову област дефинише и следећих 
урбанистичких параметара: 
 



 7 

- макс. степен искоришћености земљишта     70% 
- максимални индекс изграђености   0,7 
- максимална спратност                                        П+0 
- обезбедити минимално зелених површина  30% 
 
Комплекс пречистача има карактер грађевинског објекта, од којих су поједини објекти 
полуукопани и прекривени земљом као изолацијом или надземни. 
 
Саобраћајне и манипулативне површине у виду кружног тока обезбеђују несметано 
функционисање (довоз сировина, кретање особља) уз минимум беспотребног 
маневрисања. Њихова диспозиција са размештајем објеката обезбеђују могућност кретања 
у свим жељеним правцима, те проветреност и повољне карактеристике у погледу 
противпожарне заштите. 
 
Комплекс ће бити снабдевен свим врстама инсталација (водовод, интерна канализација 
фекалних, атмосферских и технолошких вода,  електро и ТТ инсталације,) и то у складу са 
својим потребама и условима надлежних предузећа.  
 
Повољном диспозицијом слободних зелених површина и њиховом хортикултурном 
опремљеношћу, комплекс донекле ублажава утицаје своје релативно повећане 
изграђености и омогућује стварање  повољних микроклиматских карактеристика. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
У границама обухвата предметног простора не постоји изграђена електроенергетска 
инфраструктура. Напајање комплекса УПОВ-а обезбедиће се из планиране трафостанице 
20/0,4kV у комплексу или нисконапонским каблом са најближе дистрибутивне 
трафостанице из које је могуће обезбедити потребну санагу, а у складу са 
електроенергетским условима Електродистрибуције ''Рума''. Трафостаница ће бити 
монтажно бетонска, снаге до 630kVA. Прикључни 20 kV вод обезбедити са најближе 20 kV 
мреже. До сваког потрошача у комплексу потребно је положити нисконапонске каблове. По 
потреби, могуће је уз приступни пут до комплекса поставити стубове за расвету. 
 
Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у 
облику Фарадејевог кавеза, према класи нивоа заштите објеката и у складу са 
''Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења'' 
(Сл. лист СРЈ бр. 11/96). 
 
Услови  
  
•   Електроенергетску мрежу у обухвату плана градити подземно; 
•   Трафостаницу градити као монтажно-бетонску. Минимално растојање од осталих 

објеката треба да буде 3,0 m; 
• Електроенергетске каблове полагати у земљаном рову на дубини од најмање 0,8m; 
• При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и телекомуникационих каблова, 

најмање растојање мора бити 0,5m, односно 1,0m за каблове напона преко 10кV;  
• При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да 

буде око 90°. 
• Полагање електроенергетских каблова изнад телекомуникационих није дозвољено сем 

при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5m. 
• Паралелно полагање електроенергетских каблова са цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање мора бити веће 
од 0,5m. 

• Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 
или канализације; 
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• При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити веће од 0,3m а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m.  

• Светиљке за осветљење саобраћајнице поставити на стубове, поред саобраћајнице, на 
минималном растојању од 0,5m.  

• За расветна тела користити  расветна тела у складу са новом технологијом развоја. 
 
Прикључење објеката на електроенергеску мрежу извести подземним прикључним водом  
из планиране трафостанице у комплексу или најближе трафостанице у насељу где постоји 
потребна резерва снаге.   
 
Телекомуникациона инфраструктура 
 
На планском простору не постоји изграђена телекомуникациона мрежа.За потребе 
планираних корисника обезбедити прикључак на постојећу  телекомуникациону мрежу у 
складу са условима надлежног предузећа.  
 
ТТ (КДС, интернет) 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 заштитну цев, а угао укрштања 
треба да буде 90°. 
 
При паралелном вођењу телекомуникационих и електроенергетских кабловa до 10кV 
најмање растојање мора бити 0,5m и 1,0m за каблове напона преко 10кV. При укрштању 
најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5m а угао 
укрштања око 90°. 
 
При укрштању телекомуникациног кабла са цевоводом гасовода, водовода и канализације, 
вертикално растојање мора бити најмање 0,3m. 
 
При приближавању и паралелном вођењу телекомуникационог кабла са цевоводом    
гасовода, водовода и канализацијом хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5m. 
  
Гасна инфраструктура 
 
За потребе фукционисања пречистача не предвиђа се прикључење на гасну 
инфраструктуру. 
 
 
 
6. ХОРТИКУЛТУРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Хортикултурно уређење 
 
Релативно узак профил коридора околних путева и потреба за правилним 
функционисањем каналске мреже условили су да се слободне површине засаде смешом 
квалитетних трава отпорним на гажење.   
 
Зеленило унутар комплекса  треба да заузима 60-70% 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. 
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Ободом комплекса као и у самом комплексу формирати заштитно 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                                  1,5 m 
 
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. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА УРЕЂЕЊЕ    
    САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ  
    ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
У склопу планираних површина за јавно коришћење сви новопланирани садржаји: 
комплекс пречистача, проширена колска саобраћајнице са колским прикључењем 
комплекса, затим комунална инфраструктура са свим прикључцима, у највећој мери су 
функцији комплекса насељског пречистача, па је тиме дефинисан и начин финансирања 
њихове изградње и уређења, као и обезбеђења трошкова за њихово редовно одржавање. 
 
Саобраћајнице                                                 паушално       800 000 
уређај пречистача са уградњом                    паушално         30 000 000 
Електроенергетска инфраструктура   паушално             3 400 000 
ТТ инфраструктура     паушално         200 000 
Озелењавање, партерно уређење   паушално                  20 000  
                                                           Укупно                               34 420 000  дин 
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8. 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 (укључујући и постројење пречистача отпадних вода), овим планом 
није предвиђена. 
 
При пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и 
услова који конкретну област регулишу. 
 
 
 
9. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ 
 
9.1. 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 објеката 
• 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. 
 
 
9.2. 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. 
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9.3. 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. 
 
Заштићена културна добра 
 
У предметном простору на постоје евидентирана културна добра која би требало заштитити 
 
Заштићена природна добра 
 
Предметн простор се налази у  заштитној зони Националног парка ''Фрушка Гора''. 
 
Подручја предвиђена за заштиту: 
 
Акумулација Кудош која се хидролошким путем налази у директној вези са реципијентом 
пречишћених отпадних вода, предвићена је за заштиту од стране Завода за заштиту 
природе. Ова акумулација је по броју врста и јединки најзначајнија за миграцију и 
задржавање птица водених станишта на падинама Фрушке Горе. У складу са Уредбом о 
заштити природних реткости (''Службени гласник РС'' бр. 50/93) на њиховим стаништима 
прописан је најстрожији I степен режима заштите, што, између осталог, подразумева да 
квалитет пречишћене воде мора да буде строго у оквиру законских норми. 
 
Концепт заштите: Очување постојеће вегетације уз воду (посебно на плићем северном 
делу), забрана преоравања или пошумљавања уз обалу воде, очување енклава пашњака, 
ограничене изградње објеката, забрана изградње нових путева и асфалтирање постојећих. 
 
Елементи заштите природе 
 
1. У складу са динамиком изградње уређаја за пречишћавање, простор у односу на који је 
извршено димензионисање уређаја мора бити у потпуности покривен канализационом 
инфраструктуром. У случају садржаја индустријских отпадних вода, обавезно је 
извршити њихов адекватан предтретман до нивоа квалитета допуштеног за упуштање у 
интегрални канализациони систем. Токсичне загађујуће материје (међу којима и тешки 
метали) које, пре свега, потичу из индустријских отпадних вода упуштених без 
одговарајућег предтретмана, углавном се акумулирају у живим организмима и долази до 
њихове амплификације у ланцу исхране. Чак и у случајевима да се не ради директно о 
токсичним дозама, последице могу бити изузетно тешке. Многе од ових материја имају 
кумулативно дејство, односно нагомилавају се у организму живих бића, изазивајући 
промене у ткивима након одређеног времена. Један од најкомплекснијих проблема 
представљају различити мутагени и тератогени ефекти који се испољавају кроз промене 
наследне основе организама, а често су последица присуства веома малих доза. 
Напомиње се да тешки метали такође представљају инхибиторе у анаеробној дигестији 
биоактивног муља. Муљ који садржи тешке метале и друге опасне материје у 
концентрацијама вишим од дозвољених спада у категорију опасног отпада. 

 
2. Отпадни муљ не сме бити одложен у зони утицаја на природне вредности. Актуелна 
локација за одлагање чврстог отпада не задовољава критеријуме заштите животне 
средине за депоновање комуналног отпада, посебно опасних материја. Коначно 
одлагање муља са пречистача треба да буде извршено на простору предвиђеном за 
безбедно одлагање ове врсте отпада. Након завршетка изградње пречистача и пратеће 
инфраструктуре (уз обезбеђење одговарајућег предтретмана отпадних вода чији 
квалитет не задовољава критеријуме прописане за упуштање у градску канализацију) и 
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контроле састава муља, могуће је испитати могућности његовог даљег коришћења као 
секундарне сировине, међутим, не препоручује се коришћење у пољопривреди за 
производњу хране, већ за засаде клонова и хибрида врбе, тополе и сл. 

 
3. Током функционисања процеса пречишћавања потребно је вршити континуално 
праћење квалитета пречишћене воде, периодичну контролу састава гасова издвојених 
током процеса пречишћавања, као и муља који иде на коначно одлагање, присуство 
патогених микроорганизама и сл. 

 
4. Повишена температура воде у хладном периоду године може изазвати поремећаје у 
дужини фазе мировања и узроковати размножавање и појаву младих јединки током 
зимских или ранопролећних месеци, када им храна не стоји на располагању. Повећани 
морталитет одређених животињских група може осиромашити животну заједницу 
водопријемника низводно од пречистача и угрожавати и станиште природних реткости. 
Како степен термичког загађивања зависи од односа количине пречишћене воде и воде 
у акумулацији, као и од локалних карактеристика водопријемника, у периоду нижих 
температура (по потреби) обезбедити хлађење отпадних вода пре упуштања у 
реципијент. 

 
5. У циљу испуњавања законских норми, очувања константног квалитета пречишћене 
воде, квалитета водопријемника, као и подручја предвиђеног за заштиту, потребно је 
одржавати максимално могуће ефикасно функционисање опреме за пречишћавање. 

 
6. Нове технологије за решавање проблема пречишћавања отпадних вода основни акценат 
дају на компјутерском праћењу и управљању радом система. Успешност и сврсисходност 
примене ових технологија зависи од потпуне информисаности о стањима процеса у 
сваком тренутку. То захтева адекватну едукацију свих људи чије су активности везане 
за рад система за пречишћавање, како стручног особља, тако и квалификованих 
радника. 

 
7. Имисију загађујућих материја у околни простор и утицај буке могуће је ублажити 
помоћу заштитног зеленила. Минималну ширину заштитног зеленила чини троструки 
појас високог и двоструки појас жбунастог зеленила. У складу са Конвенцијом о 
биолошкој разноврсности (''Службени лист СРЈ'' Међународни уговори, бр.11/2001) 
током озелењавања не треба користити инвазивне (агресивне алохтоне) врсте. Њихово 
спонтано ширење не само да угрожава природну вегетацију, него знатно повећава и 
трошкове одржавања зелених површина. На нашим подручјима се сматрају инвазивним 
следеће врсте: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), 
багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), пенсилвански 
длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда 
(Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus 
serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Faloppa japonica), багрем (Robinia 
pseudoacacia). 

 
 
 

10. СРЕДЊЕРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ     
      ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 
Подручје обуваћено овим планом опремиће се 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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11. 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 комплекса уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врднику је 
израђен у 5 (пет) примерка у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.  
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације комплекса 
уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врднику је израђен у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине. 
 
Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације комплекса 
уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врднику је израђен у аналогном облику и три 
примерка у дигиталном облику чувају се у општинском органу управе надлежном за 
спровођење плана.  
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације  комплекса 
уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врднику је израђен у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у ЈП "Заводу за урбанизам Војводине" Нови Сад, 
Железничка 6/III.   
 
Један примерак донетог Плана детаљне регулације комплекса уређаја за пречишћавање 
отпадних вода у Врднику је израђен у дигиталном облику чува се у министарству 
надлежном за послове урбанизма. 
 
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина Срема, 
бр. 20/2009". 
 
 
 
 

Република Србија 
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На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије" бр. 47/2003 и 34/2006)) Скупштина општине Ириг на седници 
одржаној ___________ 2006. год. доноси: 
 
  
 
 

 ПРОГРАМ 
 ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
КОМПЛЕКСА УРЕЂАЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА  
У ВРДНИКУ 

 
 

 
 
УВОД  
 
На основу задовољења текућих потреба општина за опремањем грађевинског 
земљишта насеља комуналном инфраструктуром, у овом случају одговора на Захтев 
општине Ириг да се на простору катастарске парцеле бр. 4756 у К.О. Врдник изгради 
пречистач отпадних вода за насеље Врдник, Скупштина општине Ириг именовала је 
Завод за урбанизам Војводине за утврђивање Програма за израду Плана детаљне 
регулације комплекса пречистача отпадних вода у Врднику, као саставног дела 
Одлуке о приступању изради наведеног плана 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 и 
34/2006). 
 
Плански основ израде плана је Просторни план подручја посебне намене Фрушке 
горе до 2020 године (''Службени лист оштина Срема", бр. 4/05), и преиспитани 
Урбанистички план Месне Заједнице Врдник ("Сл. лист општина Срема", бр. 9/90 и 
24/2003) чији је овај план измена и допуна (дислокација уређаја за пречишћавање). 
 
 
 
1. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ, ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ  
    ЕЛЕМЕНТИ 
  
Према важећем Просторном план подручја посебне намене Фрушке горе и 
(преиспитаном) Урбанистичком плану МЗ Врдник уређај пречистача отпадних вода 
лоциран је у заштитном појасу националног парка Фрушка Гора средишњем делу 
насеља Врдник. Како су се у међувремену појавиле нове технологије уређаја 
комуналне инфраструктуре, као и определења у погледу и рационализације простора 
слободних површина под зеленилом (заштитно зеленило се формира на парцели 
појединих садржаја, а не као самостална зона) дошло је до потребе да се за локацију 
пречистача отпадних вода намени део простора планираног заштитног зеленила  
између радне зоне и зоне становања у јужном делу насеља. Пошто ће и даље већи 
део предметне локације бити слободна површина под зеленилом, концепција 
урбанистичког плана МЗ Врдник није измењена.  
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Дакле простор који је предмет плана, површине око 14 062m2, налази се у заштитном 
појасу националног парка Фрушка Гора на јужном делу грађевинског реона насеља 
Врдник. Према Урбанистичком плану МЗ Врдник тај простор је намењен заштитном 
зеленилу као претежној намени простора и овим планом се једним делом намењује 
комплексу  пречистача отпадних вода. 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 долаз у комппекс, није адекватан својој 
новој улози, потребно је у постојећој регулацији планирати проширење колске 
саобрађајнице. На тај начин је могућ је несметан приступе комплексу, његова  
изградња, уређење, опремање и одржавање.   
 
 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИ ОБУХВАТ ПЛАНА, ПОДЕЛА ЗАМЉИШТА НА  
    ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
Овај програм предвиђа да, планом посматрани простор, обухвати целу катастарску 
парцелу бр. 4756, затим парцеле бр. 4755 и 4753 коридора локалних путева који 
тангирају комплекс, парцелу под заштитним зеленилом бр. 4754, преко које комплекс 
излази на коридор потока, и део парцеле бр. 7195 коридора локалног пута у којем се 
остварује колска саобраћајница за опслуживање комплекса. 
 
 
2.2. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ПОСТОЈЕЋЕ И ПЛАНИРАНО ЈАВНО И       
        ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
 
Све обухваћене парцеле коридора путева бр. 4755, 4753 и део парцеле бр. 7195 су 
постојеђе јавно грађевинско земљиште. Преостале парцеле бр. 4756 и 4754 су остало 
грађевинско земљиште. 
 
Овим програмом се предвиђа да планом поред постојећих, статус јавног грађевинског 
земљишта добију и цела парцела бр. 4756 у којој се налази планирани пречистач.  и  
прцели бр. 4754 у којој се смешта изливна цев. 
 
 
 
3.  ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ 
 
Сходно  планираном функционисању садржаја  посматрани простор можемо поделити 
на следеће основне целине: 
 

ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
   
- Простор путног коридора сa приступном саобраћајницом, комуналном 

инфраструктуром (парцеле коридора путева бр. 4755, 4753, део парцеле бр. 7195 
и део парцеле бр. 4756) површине око 2 596m2, битан је за функционисање   
комплекса  јер преко њега он кореспондира са окружењем (прикључење  на 
колске и пешачке саобраћајницу, прикључење на насељску водоводну и 
каналиозациону мрежу, те мрежу електроенергетске, ТТ, и гасне 
инфраструктуре).  
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- Простор  комплекса   пречистача  површине око 11 009m2 обухвата преостали 
део парцеле брoj  4756.  Унутар комплекса можемо разликовати следеће могуће 
садржаје: прилазна колска саобраћајница, доводна канализациона цев, 
постројење – уређај за пречишћавање, одводна канализациона цев, слободне  
површине под зеленилом и сл. 

 
- Слободна површина под зеленилом површине око 457m2 обухвата целокупну 

парцелу брoj  4754.  Преко те површине комплекс пречистача остварује везу са 
парцелом потока ''Кудош''. 

 
  
 

4.  КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 
На основу сагледавања потреба функционисања садржаја свих наведених целина  
уређење  простора подразумевало би превасходно формирање грађевинске парцеле 
комплекса пречистача.   
 
Предметним планом би се дакле дефинисао положај регулационе линије чији  
положај  одговара  траженој концепцији уређења простора  (види графички прилог) и 
која би дефинисала планиране надлежности.  
 
Проширењем колске приступне саобраћајнице у оквиру планираног коридора пута 
обезбеђује се целовитост и независност функционисања свих  урбанистичких целина.     
 
 
 
5. КОНЦЕПТ ГРАЂЕЊА 
 
Грађење у комплексу пречистача као и у околним јавним површинама у потпуности је 
дефинисано стандардима и  потребама за грађење ове врсте објеката: избор 
квалитетних материјала и уређаја, максимална сигурност објекта у погледу 
примењене конструкције, правилна диспозиција објеката, уклапање у физичке и 
амбијенталне карактеристике локације, безбедно функционисање колског и пешачког  
саобраћаја нарочито у периоду грађења комплекса и нарочито безбедно 
функционисање уређаја у погледу потпуне заштите животне средине околног 
простора.  
 
Планирани степен изграћености простора комплекса, у потпуности треба да омогући 
његово правилно функционисање.   
  
Планом ће се нарочито дефинисати услови грађења објеката и садржаја, на 
посматраном  простору планираног јавног грађевинског земљишта у коридору пута 
(приступна саобраћајница, енергетска и хидротехничка инфраструктура, формирање 
зелених површина и сл.) 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Пошто се комплекс пречистача налази на јужном делу грађевинског реона, кроз 
систем уличне изграђене мреже обезбеђује се доступност возилима до парцеле при 
свим временским условима у зависности од технолошких захтевима за путна, лака и 
средње тешка теретна возила.  
 
На парцели комплекса ће се омогућити стационирање возила са окретањем. Сви 
саобраћајни капацитети су планирани са чврстом коловозном конструкцијом. 
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Будуће саобраћајно уређење ове локације ће обезбедити оптималну функционалност 
и безбедност одвијања саобраћаја уз минимизацију заузимања земљишта. Димензије 
саобраћајница биће установљене на бази очекиваних саобраћајних захтева за 
кретањима тј. према будућим захтевима за изграђеношћу и жељеном нивоу 
саобраћајне услуге. 
   
Водопривредна инфраструктура 
 
На подручју обухвата плана, нема изграђених инсталација водопривредне 
инфраструктуре. За функционисање комплекса пречистача није потребно обезбедити 
питку воду, као ни воду за потребе противпожарне заштите (суво гашење) 
 
Крајњи реципијент за пријем атмосферске и пречишћене отпадне воде комплекса је 
поток–Кудош. Квалитет воде која се испушта у поток треба да одговара 
карактеристикама за II класу. 
 
Према условима ЈП ''Водовод-Рума'' планирани положај комплекса уређаја као и 
његове технолошке карактеристике не угрожавају битно оближње хидротехничке 
објекте (црпна станица и сл.) 
 
Уређај за пречишћавање отпадних вода 
 
Постројење пречистача отпадних вода функционише на принципу ротирајућих 
биодискова Р Б К (4 ћелије) капацитета хидрауличног протока од 4х180 m3 дневно. 
Пречишђавање се врши на принципу активног муља који се скупља на ротирајућим 
дисковима. Дискови су делом у води те је процес комбинован аеробни са анаеробним. 
Пошто је систем затвореног зипа не постоји негативан утицај на околни простор у 
смислу загађивања ваздуха. Квалитет пречишћене воде  одговара карактеристикама 
за II класу. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
Напајање електричном енергијом обезбедиће се нисконапонским кабловским 
прикључком са планиране трафостанице на парцели комплекса, а према условима 
надлежне Електродистрибуције. Целокупна мрежа у оквиру парцеле комплекса биће 
каблирана.  
 
Заштита објеката од атмосферског пражњења извешће се  класичном громобранском 
инсталацијом, по принципу Фарадејевог кавеза. 
  
Телекомуникациона инфраструктура 
 
Прикључење на телекомуникациону инфраструктуру извешће се подземним 
кабловским прикључком са најближе резерве месне ТТ мреже. Целокупна ТТ мрежа у 
оквиру парцеле комплекса биће каблирана.  
 
Гасна инфраструктура 
 
За потребе фукционисања пречистача не предвиђа се прикљушење на гасну 
инфраструктуру. 
 
Хортикултурно уређење 
 
Релативно узак профил коридора околних путева и потреба за правилним 
функционисањем каналске мреже условили су да се слободне површине засаде 
смешом квалитетних трава отпорним на гажење.   
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Зеленило унутар комплекса  треба да заузима 60-70% 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 заштитно 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. 
 
 
 
6. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА УРЕЂЕЊЕ    
    САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ  
    ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
У склопу планираних  површина за јавно коришћење сви новопланирани садржаји: 
комплекс пречистача, проширена колска саобраћајнице са колским прикључењем 
комплекса, затим комунална инфраструктура са свим прикључцима, у највећој мери 
су функцији комплекса насељског пречистача , па је тиме  дефинисан и начин 
финансирања њихове изградње и уређења , као и обезбеђења трошкова за њихово 
редовно одржавање. 
  
Саобраћајнице                                                 паушално       800 000 
уређај пречистача са уградњом                    паушално  30 000 000 
Електроенергетска инфраструктура   паушално    3 400 000 
ТТ инфраструктура     паушално       200 000 
Озелењавање, партерно уређење   паушално         20 000  
                                                           Укупно                     34 420 000  дин 
 
 
 
7. ИЗБОР ВРСТЕ ПЛАНА  
 
На основу претходног текста, те на основу става 3. члана 39. Закона о планирању и 
изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 47/2003). План који би био 
адекватано обрадио уређење простора на датој локацији (уређење и изградња 
површина за јавно коришћење, и осталог грађевинског земљишта) јесте План 
детаљне регулације.  
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8. ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА И 
    КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
 
1.  Република Србија Министарство одбране, Управа за одбрану РС, Одељење за 
одбрану МО Сремска Митровица 

 
    Претходни услови             бр. 82-9/07-12-2-02    од  13.3.2007.г.  
  
2.  Република Србија Министарство унутрашњих послова, Сектор за заштиту и 
спасавање Одсек за заштиту и спасавање у Сремској Митровици 

 
    Претходни услови             бр. 06/26 бр. 217-160/07  од 07.03.2007. 
 
3. Завод за заштиту природе Србије, радна јединица у Новом Саду, Радничка 20а 
 
    УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ                 бр. 03-180    од 02.04.2007.г. 
 
4. ЈП ВОДОВОД – РУМА 
 
    Техничка информација                         бр. 453/1     од 26.03.2007.г. 
               
5. ЈП ''ГАС-РУМА''-Рума   
 
    Услови                                                 бр. 235/1      од 09.03.2007.г. 
 
6. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 
    Услови заштите непокретног културног наслеђа 
    бр. 91-07/07-2   од 20.03.2007г.   
 
7. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД 
 
    Водопривредни услови                      бр. 02-658/5  од 21.06.2007. г.  
  
8. РС МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 
    УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ – БЕОГРАД 
 
    Обавештење                          инт.  бр. 803-10/07    од 27.03. 2008. г. 
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