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Законски оквир Плана: 

 

- Закон 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 51/21); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 
планирања („Службени гласник РС“, број 32/19); 

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 
95/18-др. закон); 

- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка и 6/20); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 

99/11-др. закон и 6/20); 
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

18/16, 47/18 и 9/20-др. закон); 

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 
96/15, 113/17-др. закон, 27/18-др. закон и 9/20-др. закон); 

- Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС“, број 
41/18, 95/18, 31/19 и 15/20); 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 47/18); 
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 83/14-др. 

закон); 

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ“, број 
16/01-СУС и „Службени гласник РС“ број 20/09 и 55/13-УС); 

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18-др. закон); 

- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. закон и 
101/16); 

- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16); 
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19-др. закон); 
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09); 

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10 и 95/18-др. закон); 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14 и 

95/18-др. закон); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др закон);  

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 
48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.); 

- Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/19); 
- Закон о угоститељству („Службени гласник РС“, број 17/19); 
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15 и 95/18-др. 

закон); 

- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18 и 95/18-др. закон); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18, 
23/19 и 128/20-др. закон); 

- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Сл. гласник РС“, брoj 41/18); 

- Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, бр. 104/13, 
66/15-др. закон, 92/15 и 113/17, престао да важи осим члана 78. став 1. тачка 5) подтачка (1)); 

- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18, осим 
одредаба члана 11. ст. 6. и 7, члана 15. став 2, члана 17. став 19. тачка 1), члана 19. ст. 5. и 
6, члана 20. став 2, члана 30. став 4. и члана 33. које се примењују од дана приступања 
Републике Србије Европској унији); 

- Закона o превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 41/18, 

44/18-др.закон, 83/18, 31/19 и 9/20); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14 и 95/18-др. закон); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, престао да 

важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на тачку 6) и члан 14. 
став 2.); 

- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 
95/18-др. закон); 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 
72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. закон); 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник 
РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
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- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10); 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/19, осим одредбе члана 115. став 

1. тачка 2) овог закона, која се примењује истеком 36 месеци од дана ступања на снагу овог 
закона); 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон); 
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15); 
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени гласник РС“, број 104/09), 
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС“ 

бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 -др закон и 
54/15 - др. закон; престао да важи у делу којим се уређује област запаљивих и горивних 
течности и запаљивих гасова); 

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС“, број 87/18); 

- Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10, чл. 37. које 
настављају да се примењују на транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају, чл. 66-73, 
члана 84. став 1. тачка 17) и тач. 24)-32) и став 2, члана 87. став 1. тачка 3) и тач. 11)-21) и 
став 2, као и члана 89. тачка 20) и тач. 34)-53); 

- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС“, бр. 104/16, 83/18, 95/18-др. закон и 
10/19-др. закон); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. закон,  
10/15 и 36/18); 

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др. закон); 

- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13 и 93/15); 
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водe и роковима за њихово 

достизање („Службени гласник СРС“, број 67/11, 48/12 и 1/16); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12); 
- Уредба о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и 

заштитних зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним 
зонама („Службени гласник РС“, број 34/13) и др. 

 

Документи релевантни за просторно планирање су стратегије развоја појединих области донете 
на државном и покрајинском нивоу. У овај Просторни план уграђене су смернице и стратешка 
опредељења из следећих докумената:  
 Стратегијски мастер план развоја туризма Фрушке горе за подручје општине Ириг (Закључак 

05 број: 332-2437/2021); 
 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године 

(„Службени лист РС“, број 85/14); 
 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015 до 2020. 

године („Службени лист РС“, број 64/15); 
 Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени 

лист РС“, број 3/15 и 6/20); 
 Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године („Службени 

гласник РС“, број 98/16); 

 Маркетинг стратегија туризма у Војводини („Службени гласник АПВ“, број 6/10); 
 Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011 до 2018. године 

(„Службени гласник РС“, број 13/11); 
 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник 

РС“, број 33/12); 

 Национални програм заштите животне средине („Службени гласник РС“, брoj 12/10); 
 Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС", брoj 59/06); 

 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 
године („Службени гласник   РС", брoj 101/15); 

 Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени 
гласник РС“, број 3/15); 
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 Стратегија паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године 

(„Службени гласник РС“, број 21/20); 

 Стратегија индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године („Службени 
гласник РС“, број 35/20); 

 Програм развоја винарства и виноградарства политике Републике Србије за период од 2021. 
до 2031. године („Службени гласник РС“, број 154/20) и др. 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

ПРЕГЛЕД ЛОКАЛИТЕТА НА НАМЕНИ ПРОСТОРА СА ДЕТАЉНИМ ПРИКАЗОМ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА 

 


