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На основу члана 39. став 1. и члана 54. став 1. Закона о планирању и изградњи 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 47/2003 и 34/2006) и члана 61. Статута  
Општине Ириг (''Службени лист општина Срема, број 11/2002, 11/2005) Скупштина 
општине Ириг, на седници одржаној 24. априла 2008. године донела је: 
 
  
 
 
 

  
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА БЛОКА БРОЈ 21.1 
(ВИНСКИ ЕТНО ПОДРУМ) 

 У ИРИГУ 
 
 
 
 
УВОД  
 
На основу задовољења текућих потреба за предузетништвом у домену градње 
пословно производних објеката и етно едукативно - туристичких садржаја у насељу 
Ириг, те на основу потребе за коришћењем потенцијала још неизграђеног 
грађевинског земљишта у средишње-источном делу грађевинског реона насеља Ириг, 
Скупштина општине Ириг донела је Програм и Одлуку о израду Плана детаљне 
регулације дела блока бр. 21.1 (вински етно подрум) у Иригу (''Службени лист 
општина Срема, број 24/2007) којем би се спровела одговарајућа разрада предметног 
простора.  
 
Законски основ који упућује на избор и поступак израде одговарајуће врсте плана 
јесте члан 39 став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике 
Србије" број 47/2003 и 34/2006). 
 
Плански основ израде Програма је Генерални план Ирига ("Службени лист општина 
Срема", број  11 /05.) чији ће предметни план бити допуна.  
 
Према Генералном плану Ирига подручје обухвата плана, налази се у средишње-
источном  делу  грађевинског реона насеља (источни део блока бр. 21.1) и намењено 
је насељском заштитног зеленила као претежној намени, те компатибилним 
садржајима.  
 
 
.....Blok br. 21   Namewen je sportsko-rekreativnim povr{inama, maloj 

privredi sa mogu}no{}u stanovawa, za{titnom zelenilu, 
GMRS, benziskoj pumpi, postoje}im i planiranim 
povr{inama poqoprivrede, silosima, skladi{tima i 
postoje}oj radnoj povr{ini industrije. Daqe ure|ewe i 
izgradwa  vr{i}e se po odredbama ovog Plana, a za daqe 
ure|ewe i izgradwu sportsko-rekreativnih povr{ina (21.1) 
obavezna je izrada odgovaraju}eg urbanisti~kog Plana. 

                                                                                                ..............'' стр 56 
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''.........Za{titno zelenilo 
 
Osnovna funkcija ove kategorije zelenila u nasequ je za{tita od vetra i 
erozije, od aerozaga|ewa i nepovoqnog dejstva saobra}aja i unapre|ewe 
sanitrano-higijenskih i ambijentalnih uslova u nasequ. 
 
Za{titno zelenilo treba formirati uz saobra}ajnice vi{eg reda, vode}i 
ra~una o odredbama Zakona o putevima ("Sl. glasnik RS", br. 46/91).  
 
Po obodu naseqa predvideti zelenilo u ciqu za{tite od vetra, a na prelazu sa 
lesne terase na visoravan zeleni pojas za za{titu od erozije. 
 
Oko vodozahvata, sto~ne pijace, oko sanitarne deponije, sto~nog grobqa i na 
povr{inama predvi|enim za rekultivaciju formira}e se za{titno zelenilo od 
vrsta, koje pokazuju otpornost na prirodne i novostvorene uslove. 
 
 
                                                                                                            ........''    стр 92 
 
 
Како се ради о локацији са историјском традицијом, повољне амбијенталне 
вредности, израженог рељефа, односно о неизграђеном грађевинском земљишту 
очуваних природних вредности, уз регионални пут (Р-130), поставка комплекса 
винског етно подрума као компатибилног садржаја, како зони насељског заштитног 
зеленила са једне стране тако и зони занатског центра и комплексу спортске хале са 
стадионом у непосредном окружењу са друге стране, предпоставља позитиван 
резултат. 
 
Пошто предметни Генерални план Ирига нема довољно елемената за дефинисање 
правила уређења и грађења за планиране компатибилне садржаје унутар 
урбанистичких целина чија је градња могућа али се није могла предвидети, овим 
планом се доносе правила уређења и грађења прилагођена  садржајима комплекса 
планираног винског етно подрума и у том погледу овај план представља допуну 
Генералног плана Ирига. 
  
Постојећа и планирана матрица саобраћајног и инфраструктурног опремања   
предметног дела блока 21.1, пружа повољне полазне услове за функционисање 
планираног комплекса винског етно подрума. Пошто за повезивања комплекса са 
постојећим јавним путем (регионални пут Р-130), и комуналном инфраструктуром у 
његовом коридору има просторних и техничких услова, Планом се не предвиђају 
значајније интервенције у  јавном грађевинском земљишту као ни његово физичко 
проширење већ искључиво опремање и осавремењавање у постојећим просторним 
оквирима. Додатни просторни захтеви функционисања комплекса у погледу 
смештајних капацитета паркирања возила која посећују комплекс, остварили би се на 
парцели самог комплекса.  
 
На тај начин ће се са аспекта еколошке детерминације будућег функционисања 
посматраног простора створити потребни услови уређења и грађења и омогуђити  
будуђи његов развој. У јавном грађевинском земљишту примениће се савремени 
стандарди у изградњи саобраћајница, инфраструктуре и пратеће комуналне опреме, 
а у осталом грађевинском земљишту претпоставити пуна просторна и временска 
адаптабилности у циљу успешног праћења свих текућих потреба.   
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1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 
  
Опис границе обухвата плана почиње тачком број 1 која се налази на тромеђи 
катастарских парцела 12008, 9728 и 5012/2. од тачке број 1 граница иде у правцу 
истока пратећи северну међу парцела број 5012/2 и 5014/1 до тачке број 2 на 
тромеђи парцела 5014/1, 5015 и 5022. 
Након тачке број 2 граница се ломи и иде у парвцу југоистока пратећи источну међу 
парцеле 5014/1 до тачке број 3 на јужној међи парцеле 5029. 
Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правци југа секући парцеле 5014/1 и 9728 а 
потом се ломи и иде у правцу запада а потом севера пратећи јужну међу парцеле 
9728  и секући је долази до тачке број 4 на тромеђи парцела 9728, 5012/3 и 5012/1. 
Након тачке број 4 граница иде у правцу северозапада а потом истока пратећи 
источну међу парцеле 9728 до тачке број 1 почетне тачке описа. 
 
 
 
2. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ПОСТОЈЕЋЕ И ПЛАНИРАНО ЈАВНО И 

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
У постојећем простору обухвата плана као јавно грађевинско земљиште (у државном 
власништву) налазе се: део катастарске парцеле локалног пута бр. 5014/1, 
катастарска парцела бр. 5013 и део катастарске парцеле регионалног пута 9728. 
Парцеле бр. 5012/1, 5012/2, 5012/3, припадају постојећем осталом грађевинском 
земљишту у власништву  општине (пашњак).  
 
Постојећа подела земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште овим планом се 
не мења.   
 
  
 
3. НАМЕНА ПОВРШИНА, ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ   
 
Сходно планираном функционисању свих садржаја у посматраном простору можемо 
генерисати следеће основне целине:  
  
ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
- Простор уличних коридора са саобраћајницама, и техничком инфраструктуром  

битан је за функционисање свих планираних садржаја и појединачних 
просторних јединица јер преко њега они кореспондирају са окружењем 
(прикључење на колске и пешачке саобраћајнице, прикључење на насељску 
водоводну и каналиозациону мрежу, те мрежу електроенергетске, ТТ, и гасне 
инфраструктуре.) У близини овог простора налази се и постројење главне 
насељске мерне станице гасовода. 

 
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Према избору могућих планираних садржаја и услова за њихово грађење, а с обзиром 
на процену њихова утицаја на околни простор остало грађевинско земљиште 
планирано је као урбанистичка целина: 
 
-   комплекс винског етно подрума са надземним делом (угоститељски објекат – 

видиковац, те објекат улаза у подрумски део) и подрумским - подземним делом са 
погоном за производњу и складиштење вина. У оквиру коплекса подразумевају се 
и интерне колске и пешачке саобраћајнице и платои и одговарајуће 
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паркиралиште за моторна возила распона од путничких возила до аутобуса.  
      Опремљеност комплекса потребном техничком имфраструктуром (хидротехничка, 

електроенергетска, гасоводна, телекомуникациона) условљава његово савремено 
функционисање.  

      Највећи део простора комплекса, који је уједно и основни мотив целокупне 
активности на његовом грађењу и касније конзумирању представљају атрактивне 
слободне неизграђене површине под зеленилом тј. разноврсним биљним врстама.   

   
Ово груписање сасдржаја у  целину није искључиво, већ указује на претежну намену 
дела простора осталог грађевинског земљишта у којем владају одређени сродни 
услови садржаја који би били заступљени у највећој мери. Оно је више упутно и 
усмеравајуће у смислу избегавања садржаја са негативним утицајима јер су 
неспојиви како са планираним непосредним окружењем, занатски центар, спортско 
рекреативни центар  тако и са ширим простором (заштитни појас националног парка 
''Фрушка Гора'').   
 
 
3.1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БИЛАНСА ПОВРШИНА  
  
           САДРЖАЈ:                                                                     P(ha)                

 
A ) ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ:                           1,44         

           САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ,                    
                                                
      Б) ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ                          1,77            
           КОМПЛЕКС ВИНСКОГ ЕТНО ПОДРУМА                                                              
( А + Б ) УКУПНО ОБУХВАТ ПЛАНА                                       3,21                   
           
 
Концепт уређења простора 
 
На основу сагледавања потреба функционисања садржаја свих наведених 
планираних целина  уређење  простора подразумевало би превасходно дефинисање 
свих регулационих линија, дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта и 
његово уређење и опремање. Овим разграничењем између планираниог јавног и 
осталог грађевинског земљишта обезбеђује се како подела надлежности, тако и 
целовитост и независност функционисања свих  урбанистичких целина.  
 
Почетни концепт израде матрице пружања праваца саобрађајних и инфраструктурних 
коридора садржан је у Генералном плану Ирига (види извод из ГП Ирига). Даља 
разрада концепције базирала се, делимично на поштовању конфигурације терена и 
праваца коридора постојећих  путева.   
 
Јавно грађевинско земљиште 
 
Сама парцелација и препарцелација овим планом се не условљава већ ће зависити од 
конкретних потреба и услова надлежних јавних предузеђа као корисника простора. 
 
Остало грађевинско земљиште 
 
У оквиру осталог грађевинског земљишта, након дефинисања грађевинске парцеле,  
приступило би се потрeбној нивелацији терена, градњи прикључака на саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру, те  уређење и градња у оквиру саме парцеле комплекса. 
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Концепт грађења 
 

Грађење у јавном грађевинском земљишту  у потпуности ће се дефинисати условима 
плана за који се овај програм израђује, а на основу важећих стандарда и услова 
надлежних јавних предузеђа и институција.   
 
 
 
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  у графичком прилогу. 
 
Регулационе линије осталог грађевинског земљишта су дефинисане у графичком 
прилогу. 
 
 
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) 
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5. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  
    ЗЕМЉИШТА    
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Пошто се комплекс винског етно подрума налази на ободу грађевинског реона са 
саобрађајним прикључком на државни пут II реда бр. 130, (ДП II реда бр. 107) 
Раковац–Врдник–Ириг–Крушедол–Марадик–ДП I реда бр. 22.1, обезбеђена је 
доступност возилима до парцеле при свим временским условима према технолошким 
захтевима за путничка (ПА), лака теретна возила (ЛТВ) и  аутобусе (БУС).  
 
Интерни систем саобраћајне мреже, након изградње планираног прикључка 
омогућиће да  комплекс  винског етно подрума добије потпуни смисао. 
 
На парцели комплекса ће се омогућити стационирање путничких возила са  
остварењем функционисања тока возила са минималним маневарским операцијама.За 
случај приступа масовних група посетилаца овом комлексу планирана је паркинг 
површина за аутобусе, која се може  полиномно користити (за ЛТВ).  Сви саобраћајни 
капацитети (коловозне и манипулативне површине) су планирани са савременим 
коловозом (асфалт). 
 
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 у пословне сврхе тј. према будућим захтевима за изграђеношћу и 
жељеном нивоу саобраћајне услуге. 
 
Концепт уређења овог простора подразумева да сва стационирања возила како 
путничких тако и других возила које се очекују, буду у оквиру парцеле комплекса. 
Сва  паркирања би била  у ЕКО изредби. 
 
Основни услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре (јавно земљиште) су 
обавезна израда Главних пројеката за све саобраћајне капацитете уз придржавање 
одредби: 
 
- Закона о јавним путевима ("Службени  гласник Републике Србије", 101/2005) 
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени  гласник Републике 
Србије", број 53/82, пречишћен текст, 15/84, 5/86, 21/90, 28/91 измене ), 

- Правилник о основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају да 
испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Службени лист СФРЈ", бр. 35/81 
и 41/81) 

- Техничких прописа из области путног инжењеринга 
- ЈУС-а за садржаје који су обухваћени пројектима. 
 
При пројектовању саобраћајних капацитета у оквиру коридора јавних површина 
(државни пут II реда бр. 130) и објеката треба обезбедити следеће просторно 
полазне основе и то: 
 
• све саобраћајнице у оквиру јавног земљишта пројектовати у складу са одредбама 
Правилника о основним условима за које јавни путеви и њихови елементи морају 
да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Службени лист СФРЈ",         
бр. 35/81 и 45/81) и у складу са одредбама Закона о јавним путевима ("Сл.гласник 
РС", бр. 101/2005); 

• прикључак на постојећи државни пут II реда бр. 130, извести уз придржавање-
обезбеђивање услова прегледности и неометаног укључивања (троуглови 
прегледности, полупречник проходности меродавног возила) за двосмерни 
саобраћај и мин.ширином од 5,5 m; 
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• одводњавање са коловозних површина, задржати на постојећем нивоу са 
примењеним системом (путем попречних и подужних падова до реципијента - 
канала) на начин да се не угрожава интегритет државног пута;  

 
Основни урбанистички услови за саобраћајну инфраструктуру (остало грађевинско 
земљиште) била би обавезна израда Главних пројеката за све саобраћајне 
капацитете према Закону о путевима ("Службени гласник Републике Србије", 
101/2005) и Правилником о основним условима које јавни путеви и њихови елементи 
морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја ("Службени лист СФРЈ", 
бр. 35/81 и 45/81), а према приложеној ситуацији: 
 
• саобраћајницу за приступ винском подруму извести са  ширином од  5,5 m и  свим  
потребним елементима за комфорно кретање; 

• коловозну конструкцију интерних платоа и  саобраћајница, димензионисати за 
средње тежак саобраћај на основу података добијених геомеханичким 
испитивањима; 

• пешачке стазе (у оквиру интерних саобраћајница) извести од бетонских-бехатон 
плоча са ширином од 1,5 m, по диспозицији на плану; 

• паркинг површине у оквиру интерних саобраћајница за сва саобраћајна средства 
извести кроз  систем управног паркирање са димензијама паркинг места 5,0 х 2,5 
m за путничка возила, 15,0 х 3,0 за аутобусе (под углом од 45°) и застором од 
асфалта или бетона; 

• одводњавање са коловоза, паркинг површина извести путем попречних и 
подужних падова до сливника и даље у атмосферску канализацију;  

 
 
Водопривредна инфраструктура 
 
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 потребних 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. Све 
радове на водоводној мрежи извести према претходно прибављеним условима и 
сагласностима надлежног предузећа које управља водоводом. 
 
Евакуација отпадних вода из предметног блока вршиће се помоћу система цевасте 
канализације и преко уређаја за пречишћавање отпадних вода упућена ка крајњем 
реципијенту - потоку. Комплекс винског – етно подрума, као и стамбени објекти, ће 
се прикључити на насељску канализациону мрежу у складу са претходно 
прибављеним условима и сагласностима надлежног комуналног предузећа. 
 
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 одгаварајућем уређају. Атмосферске и условно чисте 
технолошке воде (расхладне и сл.), чији квалитет одговара II.б класи квалитета воде 
могу се без пречишћавања упуштати у природне токове, мелиорационе канале, 
ретензије по ободу насеља и сл. 
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За атмосферске отпадне воде са зауљених и запрљаних површина, предвидети 
одговарајући третман на сепаратору уља и таложнику. Садржај уља у тертираној 
води не сме бити већи од 0,1 mg/l, а суспендованих материја од 35 mg/l. 
 
Изливи атмосферских и пречишћених вода у мелиорационе канале морају бити 
изведени на одређен начин да би се спречило деградирање и нарушавање 
стабилности косина канала. 
 
Атмосферске воде са грађевинског земљишта пребацују се у реципијент поток-канал, 
путем мреже отворених канала положених уз уличне саобраћајнице, која ће се када 
се за то стекну услови, зацевити. До изградње нове атмосферске канализције 
задржаће се досадашњи начин одвођења помоћу ригола и отворених канала. 
 
Крајњи реципијент за пријем атмосферске и пречишћене отпадне воде је поток–
канал. Прописани квалитет воде канала треба да одговара карактеристикама за II 
класу водотока. 
 
Снабдевање водом 
 
− Снабдевање потрошача санитарном и противпожреном водом обезбедити 

искључиво са изворишта. Капацитет изворишта обезбедити бушењем потребног 
броја бунара. 

− Планирану водоводну и хидрантску 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 1,0 м - 1,20 м од нивелете терена, 

због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења. 
 
Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
− Канализацију радити по сепаратном систему. 
− Системом фекалне канализације покрити цело подручје у обухвату Плана и 

обезбедити прикључке за сва домаћинства и привредне субјекте. 
− Пречишћавање фекалних отпадних вода вршити на планираном насељском 

уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ). 
− Трасе фекалне канализације водити по осовини уличног профила то јест 

саобраћајнице. 
− Минимални пречник уличних канала не сме бити мањи од ∅200 mm. 
− Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, 

према важећим прописима и стандардима (не препоручују се бетонске цеви). 
− 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. 
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− Коте дна канализационих испуста пројектовати тако да буде 0,5 м изнад дна 
канала у који се уливају. 

− Све радове извести уз претходно прибављене услове и сагласности надлежног 
комуналног предузећа; 

− Уређење обала и канала изводити уз претходно прибављене услове и сагласности 
надлежног водопривредног предузећа. 

 
Електроенергетска инфраструктура 
 
У границама обухвата плана  постоји средњенапонска и нисконапонска мрежа за 
потребе постојећих потрошача.Непосредно поред комплекса постоји изграђен 
средњенапонски, 10kV надземни вод, који је потребно изместити или каблирати, ако 
се не може  обезбедити сигурносно растојање од 3,0м.      
За потребе нових садржаја потребно је обезбедити одговарајућу електроенергетску 
инфраструктуру. 
Напајање електричном енергијом  потрошача у комплексу,  обезбедиће се из 
постојеће електроенергетске мреже у насељу. Електроенергетску  нисконапонску 
мрежу у комплексу  каблирати.   
Осветљење планираног комплекса извести декоративним канделабрима.  
 
Правила грађења 
 
Јавно грађевинско земљиште 
 
•   Електроенергетску  мрежу у обухвату плана  градити подземно; 
• Електроенергетске каблове полагати у земљаном рову или кабловској 

канализацији, на дубини од најмање 0,8,0m; 
• При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и телекомуникационих 

каблова, најмање растојање мора бити 0,50m, односно 1,0m за каблове напона 
преко 10кV;  

• При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба 
да буде око 90°; 

• Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад 
телекомуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално 
растојање мора бити  0,5m; 

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

• 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 0,30m, а при приближавању и паралелном вођењу 
0,50m;  

• За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или натријумове 
ниског (високог) притиска, односно расветна тела у складу са новим 
технологијама развоја. 

  
Прикључење објеката на електроенергеску мрежу   извести  подземним кабловима по   
условима  надлежног предузећа у Руми.  
 
Остало  грађевинско земљиште 
  
Електроенергетску подземну мрежу градити по условима грађења подземне 
електроенергестке мреже на јавном грађевинском земљишту. 
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Телекомуникациона инфраструктура 
 
На планском простору постоји изграђена телекомуникациона мрежа за потребе 
постојећих корисника. За потребе нових корисника потребно обезбедити прикључак 
до постојеће  телекомуникационе мреже.  
 
За  потребе нових садржаја на планском простору потребно је обезбедити од 1-2 
директна телефонска прикључка. Телекомуникациону мрежу у комплексу у 
потпуности каблирати.  
 
Правила грађења 
 
Јавно грађевинско земљиште 
 
• ТТ  мрежа  ће се у потпуности градити подземно;  
• Дубина полагања ТТ  каблова треба да је најмање 0,8m; 
• У појасу државног пута каблове полагати на мин дубини од 1,2 m, а паралелно 

вођење и укрштање у сагласности са условима надлежног предузећа за путеве; 
• При укрштању са путем каблови морају бити постављени у заштитној цеви, 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. 

 
Остало  грађевинско земљиште 
  
Телекомуникациону мрежу на осталом грађевинском земљишту градити по условима 
који важе за подземну телекомуникациону мрежу на јавном земљишту.    
Гасна инфраструктура 
 
У насељу Ириг постоји изграђена дистрибутивна гасоводна гасна мрежа. 
 
У напосредној близини простора обухвата Плана  постоји изгређена гасоводна мрежа 
средњег притиска  као и главна мерно регулациона станица за  насеље. 
 
Постојећа гасоводна инфраструктура у насељу Ириг (разводни гасовод средњег 
притиска и ГМРС) пројектовани су тако да задовоље потрбе свих постојећих 
комуналних потрошача и широке потрошње, као и свих потенцијалних нових 
потрошача који се могу јавити на предметном подручју. 
 
Прикључење комплекса на на природни гас извести изградњом гасног прикључка на 
постојећу дистрибутивну гасну мрежу у насељу, према условима и сагласности од 
надлежног дистрибутера за гас. 
жиле услови 
 
Правила грађења на јацвном и осталом грађевинском земљишту. 
 
Дубина полагања гасовода је од 0,8m. Локација ровова треба да је у зеленом појасу 
између тротоара и ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. 
На локацији где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара, 
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бетонираних платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске 
воде на дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж 
трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштећења. 
 
При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално 
светло растојање износи 0,4 m, а у изузетним случајевима може бити мање од 0,2 m. 
При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло 
растојање износи 0,2 m, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.  
 
Укрштање дистрибутивног гасовода (ДГ) са саобраћајницама врши се уз његово 
полагање у заштитну цев или канал, изузев ако се прорачуном докаже да то није 
потребно. При томе се мора обезбедити природна вентилација канала, заштитне цеви 
или подземног пролаза. 
 
Минимална дубина укрштања дистрибутивног гасовода са са путевима и улицама је 
1,0 m. 
  
При укрштању гасовода са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао заклапања 
њихових оса мора бити између 60о и 90о. За укрштање под мањим углом потребна је 
сагласност надлежног органа. 
 
Дистрибутивни гасовод се не полаже испод зграда и других објеката високоградње.  
 
Удаљеност гасовода од стубова електричне расвете, ваздушне нисконапонске и ПТТ 
мреже мора бити толика да не угрожава стабилност стубова, минимално 0,5 m. 
 
Минимална удаљеност мeрнорегулационих станица МРС од стамбених, пословних и 
фабр.зграда, радионица и склад.запаљивих материјала износи у зависности од 
притиска до 7 bar износи 10m. 
 
Кућно - мерно регулациона станица не сме се постављати унутар објекта, на места 
где нема природне вентилације, мора бити удаљена од електричног ормарића 
минимално 1 m, као и од отвора на објекту (прозора, врата) минимално 1 m мерено 
по хоризонтали. 
 
Услове и сагласност за прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу затражити од 
надлежног дистрибутера за гас. 
 
При пројектовању, изградњи, испитивњу и пуштању у рад гасовода ниског притиска и 
гасног прикључка придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
гасовод ниског притиска и кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 бар (Сл.л. 
СРЈ број 20/92), а при пројектовању и изградњи унутрашње инсталације Правилника 
о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (Сл. л. СРЈ број 20/92). 
 
Градња објеката на осталом грађевинском земљишту (комплекс винског етно 
подрума)  
 
У погледу грађења објеката на осталом грађевинском земљишту планом се условљава 
положај грађевинске линије, максималан степен заузетости парцеле, максимална 
спратност објеката, висина њихова венца и слемена као и материјализација у општем 
смислу. Положај објеката и начин грађења у великој мери детерминишу и 
противпожарни услови и услови заштите од елементарних непогода, те услови 
заштите на раду који су посебан део плана. Остали принципи организације парцеле 
нпр.  кружни ток саобраћаја, економичност у диспозицији инфраструктуре, повољан 
начини диспозиције објеката у зависности од технологије  функционисања комплекса 
нису обавезујући, већ су, као опште прихваћени, усмеравајући. 
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6. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА УРЕЂЕЊЕ  
    САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ  
    ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
У склопу површина за јавно коришћење сви новопланирани садржаји: саобраћајнице, 
колски прикључци, инфрастура и прикључци инфраструктуре у великој мери су 
функцији будућих корисника простора осталог грађевинског земљишта. Финансирање 
уређења и изградње истих као и  обезбеђења трошкова за редовно одржавање (по 
средњерочном програму уређења грађевинског земљишта ) вршиће се кроз накнаду 
за коришћење грађевинског земљишта. 
 
Саобраћајна инфраструктура                      паушално    300 000,00 дин 
Електроенергетска инфраструктура            паушално    250 000,00 дин 
ТТ инфраструктура                                       паушално    100 000,00 дин 
Гасна инфраструктура                                   паушално    200 000,00 дин 
                                                                       укупно             850 000,00 дин   
 
 
 
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 винског етно подрума 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 линијско зеленило од садница 
високих и средње високих лишћара (Tilia.,Acer 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. 
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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 
Гасовода                                  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 
 
 
 
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, овим планом није предвиђена. 
 
За градњу објеката на  осталом грађевинском земљишту (комплекс винског подрума, 
у погледу степена искоришћености земљишта, габарита, и висине објеката, важе  
параметри из овога плана, који су допуна и измена параметара из  ГП Ириг за дати 
простор. 
 
Диспозиције и димензија појединих објеката датих у Графичким прилозима нису 
ограничавајући већ усмеравајући. Тј. приказано је једно од могућих урбанистичко 
архитектонских решења. 
 
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 (комплекс винског подрума)  
дозвољена је изградња: пословних и помоћних објеката.   
 
Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу а све у зависности од 
техничко-технолошких потреба и задовољавања прописаних услова заштите. 
 
Уз главне објекте на грађевинској парцели 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 тпотребама, 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 ОДНОСЕ  
      НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
У оквиру комплекса грађевинска линија за објекте је удаљена од регулационе линије 
регионалног пута, минимално 15,0m, а од регулационне линије коридора насељских 
саобраћајница минимално 5,0м  
 
Растојање објеката од суседних парцела треба да је такође мин. 5,00м  
 
 
 
IV  ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ И ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ  
      ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
Максималан дозвољен индекс заузетости на грађевинској парцели комплекса винског 
подрума, из разлга очувања површина под зеленилом,  је 20 %. Максималан индекс 
изграђености је 0,2. 
 
 
 
V  НАЈВЕЋА ДОЗВОЉЕНА СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
 
У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су 
спратности: 
  
- главни објекат винског подрума По+П+Пот.   

 
Изградња самосталних помоћних објеката – оставе и сл. дозвољена је максималне 
спратности По+П+0. 
 
 
 
VI  НАЈМАЊА ДОЗВОЉЕНА МЕЂУСОБНА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКАТА 
 
Објекти могу да се граде као слободностојећи и у низу (у оквиру парцеле). 
 
Изградња објеката у низу (међусобна удаљеност објеката је 0,0m, тј. за ширину 
дилетације) може се дозволити ако то архитектонско урбанистичка концепција 
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. 
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VII  УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ  
       ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 
 
Висина ограде којом се ограђује 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 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: 
 
Уз 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. 
 
На растојању мањем од 10 м од ивице хоризонталне пројекције крошње заштићеног 
стабла оскоруше (види графички прилог) несмеју се лоцирати никакви објекти 
привременог или сталног карактера (бунгалови, камп, путеви. пешачке и друге стазе. 
 
Од укупне површине грађевинске парцеле зеленило мора да заузима минимално 60-
70%. 
 
Нивелацијом саобраћајних површина одводњу атмосферских падавина решити у 
оквиру парцеле на којој се гради. 
 
 
 
IX  АРХИТЕКТОНСКО, ОДНОСНО ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ  
      ПОЈЕДИНИХ ЕЛЕМЕНАТА ОБЈЕКТА 
 
Објекти могу бити грађени од сваког традиционалног, чврстог материјала који је 
тренутно у употреби, на традиционалан или савремнији начин са тенденцијом 
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стварања повољне амбијенталне целине која је примерена окружењу. 
 
Обавезна је израда косог крова а кровови могу бити једноводни, двоводни и кровови 
са више кровних равни. 
 
Кровна конструкција може бити од дрвета,  или армираног бетона а кровни покривач 
од шиндре, теголе или црепа. Посебно обрадити видљиве делове конструкције 
 
Фасаде објекта могу бити од дрвета, фасадне опеке или малтерисане у боји по жељи 
Инвеститора или од фасадне опеке. 
 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле. 
 
 
 
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. 
 
 
 
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 
 
 
 
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 дела блока број 21.1 (вински етно подрум) у Иригу је 
израђен у 5 (пет) примерка у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику.  
 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације дела 
блока број 21.1 (вински етно подрум) у Иригу у аналогном облику и један примерак у 
дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине. 
 
Три примерка донетог, потписаног и овереног Плана детаљне регулације дела блока 
број 21.1 (вински етно подрум) у Иригу 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 дела 
блока број 21.1 (вински етно подрум) у Иригу 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 дела блока број 21.1 (вински етно 
подрум) у Иригу у дигиталном облику чува се у министарству надлежном за послове 
урбанизма. 
 
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Срема". 
 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

општина Ириг 
Скупштина општине Ириг 
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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 
___________ 2006. године доноси: 
 
  
 
 
 

ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

ДЕЛА БЛОКА БРОЈ 21.1 
(ВИНСКИ ЕТНО ПОДРУМ) 

 У ИРИГУ 
  

 
 
 
 
УВОД  
 
На основу задовољења текућих потреба за предузетништвом у домену градње 
пословно производних објеката и етно едукативно - туристичких садржаја у насељу 
Ириг, те на основу потребе за коришћењем потенцијала још неизграђеног 
грађевинског земљишта у средишње-источном делу грађевинског реона насеља Ириг, 
Скупштина општине Ириг именовала је Завод за урбанизам из Новога Сада за израду 
Програма за израду Плана детаљне регулације дела блока бр. 21.1 (вински етно 
подрум) у Иригу као саставног дела Одлуке о приступању изради истоименог  плана 
којим би се спровела одговарајућа разрада предметног простора.  
  
 
Законски основ који упућује на избор и поступак израде одговарајуће врсте плана 
јесте члан 39 став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике 
Србије" број 47/2003 и 34/2006). 
 
Плански основ израде  Програма је Генерални план Ирига ("Службени лист општина 
Срема", број  11 /05). чији ће  предметни план у  погледу   намене простора бити 
измена и допуна.  
 
 
 
1. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ, ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ 
ЕЛЕМЕНТИ (Извод из Генералног плана Ириг) 

 
  
 
Према Генералном плану Ирига  подручје обухвата  плана,  за који се овај програм 
израђује, налази се у средишње-источном  делу  грађевинског реона насеља (источни 
део блока бр.21.1) и намењено је  насељском заштитног зеленила као претежној 
намени, те компатибилним садржајима.  
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.....Blok br. 21   Namewen je sportsko-rekreativnim povr{inama, maloj 
privredi sa mogu}no{}u stanovawa, za{titnom zelenilu, 
GMRS, benziskoj pumpi, postoje}im i planiranim 
povr{inama poqoprivrede, silosima, skladi{tima i 
postoje}oj radnoj povr{ini industrije. Daqe ure|ewe i 
izgradwa  vr{i}e se po odredbama ovog Plana, a za daqe 
ure|ewe i izgradwu sportsko-rekreativnih povr{ina (21.1) 
obavezna je izrada odgovaraju}eg urbanisti~kog Plana. 

                                                                                                  ..............'' стр 56 
 
 
''.........Za{titno zelenilo 
 
Osnovna funkcija ove kategorije zelenila u nasequ je za{tita od vetra i 
erozije, od aerozaga|ewa i nepovoqnog dejstva saobra}aja i unapre|ewe 
sanitrano-higijenskih i ambijentalnih uslova u nasequ. 
 
Za{titno zelenilo treba formirati uz saobra}ajnice vi{eg reda, vode}i 
ra~una o odredbama Zakona o putevima ("Sl. glasnik RS", br. 46/91).  
 
Po obodu naseqa predvideti zelenilo u ciqu za{tite od vetra, a na prelazu sa 
lesne terase na visoravan zeleni pojas za za{titu od erozije. 
 
Oko vodozahvata, sto~ne pijace, oko sanitarne deponije, sto~nog grobqa i na 
povr{inama predvi|enim za rekultivaciju formira}e se za{titno zelenilo od 
vrsta, koje pokazuju otpornost na prirodne i novostvorene uslove. 
                                                                                                            ........''    стр 92 
 
 
 
Како се ради о  локацији са историјском традицијом, повољне амбијенталне 
вредности, израженог рељефа, односно о неизграђеном грађевинском земљишту 
очуваних природних вредности, уз регионални пут (Р-130), преиспитивање поставке 
комплекса винског етно подрума као компатибилног садржаја, како зони насељског 
заштитног зеленила са једне стране тако и зони занатског центра и комплексу 
спортске хале са стадионом у непосредном окружењу  са друге стране, предпоставља 
позитиван резултат. 
 
Концепција уређења и градње самог комплекса винског етно подрума, те избор 
величине и капацитета његових садржаја треба да одговоре постојећим и планираним 
могућностима локације како у погледу саобраћајног и инфраструктурног опремања, 
тако и њеним сложеним захтевима функционалног и обликовног уклапања. 
 
Предпоставка овог програма је да ће постојећа и планирана матрица саобраћајног и 
инфраструктурног опремања   предметног дела блока 21.1, дати повољне полазне 
услове за функционисање планираног комплекса винског етно подрума.Пошто за 
повезивања комплекса са постојећим јавним путем (регионални пут Р-130), и 
комуналном инфраструктуром у његовом коридору има просторних и техничких 
услова, Програмом се не предвиђају значајније интервенције у  јавном грађевинском 
земљишту као ни његово физичко проширење већ искључиво опремање и 
осавремењавање у постојећим просторним оквирима. Додатни просторни захтеви 
функционисања комплекса у погледу смештајних капацитета паркирања возила која 
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посећују комплекс, остварили би се на парцели самог комплекса.  
 
На тај начин ће се са аспекта еколошке детерминације будућег функционисања 
посматраног простора створити потребни услови уређења и грађења и омогуђити  
будуђи његов развој. У јавном грађевинском земљишту примениће се савремени 
стандарди у изградњи саобраћајница, инфраструктуре и пратеће комуналне опреме, 
а у осталом грађевинском земљишту претпоставити пуна просторна и временска 
адаптабилности у циљу успешног праћења свих текућих потреба.   
 
 
 
2. ПРЕДЛОЖЕНИ ОБУХВАТ ПЛАНА, ПОДЕЛА ЗАМЉИШТА НА 

ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
2.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
Подручје обухвата плана састоји се од целих катастарских парцела бр. 5012/1, 
5012/2,  5012/3, 5013  и делова катастарских парцела бр. 5014/1 коридор локалног  
пута и 9728 (коридор регионалног пута Р - 130). Граница обухвата плана представља 
спољне границе наведених  парцела. 
 
 
2.2. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ПОСТОЈЕЋЕ И ПЛАНИРАНО ЈАВНО И 

ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
У постојећем простору обухвата плана као јавно грађевинско земљиште (у државном 
власништву) налазе се: део катастарске парцеле локалног пута бр. 
5014/1,катастарска парцела бр. 5013 и део катастарске парцеле регионалног пута 
9728. Парцеле бр. 5012/1, 5012/2,  5012/3, припадају постојећем осталом 
грађевинском земљишту у власништву  општине (пашњак).  
 
Постојећа подела земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште овим планом се 
не мења.   
 
  
 
3. НАМЕНА ПОВРШИНА, ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ   
 
Сходно планираном функционисању свих садржаја у посматраном простору  можемо 
генерисати на следеће основне целине:  
  
ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
- Простор уличних коридора са саобраћајницама, и техничком инфраструктуром  

битан је за функционисање свих планираних садржаја и појединачних 
просторних јединица јер преко њега они кореспондирају са окружењем 
(прикључење на колске и пешачке саобраћајнице, прикључење на насељску 
водоводну и каналиозациону мрежу, те мрежу електроенергетске, ТТ, и гасне 
инфраструктуре.) У близини овог простора налази се и постројење главне 
насељске мерне станице гасовода. 

 
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Према избору могућих планираних садржаја и услова за њихово грађење, а с обзиром 
на процену њихова утицаја на околни простор остало грађевинско земљиште 
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планирано је као урбанистичка целина: 
 
 -  комплекс винског етно подрума са надземним делом ( угоститељски објекат – 

видиковац, те објекат улаза у подрумски део)   и подрумским  - подземним делом 
са погоном за производњу и складиштење вина.  У оквиру коплекса 
подразумевају се и интерне колске и пешачке саобраћајнице и платои и 
одговарајуће паркиралиште за моторна возила распона од путничких возила до 
аутобуса.  

      Опремљеност комплекса потребном техничком имфраструктуром (хидротехничка, 
електроенергетска, гасоводна, телекомуникациона) условљава његово савремено 
функционисање.  

      Највећи део простора комплекса, који је уједно и основни мотив целокупне 
активности на његовом грађењу и касније конзумирању представљају атрактивне 
слободне неизграђене површине под зеленилом тј. разноврсним биљним врстама.   

   
Ово груписање сасдржаја у  целину није искључиво, већ указује на претежну намену 
дела простора осталог грађевинског земљишта у којем владају одређени сродни 
услови садржаја који би били заступљени у највећој мери. Оно је више упутно и 
усмеравајуће у смислу избегавања садржаја са негативним утицајима јер су 
неспојиви како са планираним непосредним окружењем, занатски центар, спортско 
рекреативни центар  тако и са ширим простором (заштитни појас националног парка 
''Фрушка Гора'').   
 
 
3.1. ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БИЛАНСА ПОВРШИНА  
  
           САДРЖАЈ:                                                                     P(ha)                

 
A ) ЈАВНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ:                           1,44         

           САОБРАЋАЈНИ КОРИДОРИ,                    
                                                
      Б) ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ                          1,77            
           КОМПЛЕКС ВИНСКОГ ЕТНО ПОДРУМА                                                              
( А + Б ) УКУПНО ОБУХВАТ ПЛАНА                                       3,21                   
           
 
 
 
4. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 
На основу сагледавања потреба функционисања садржаја свих наведених 
планираних целина  уређење  простора подразумевало би превасходно дефинисање 
свих регулационих линија, дефинисање јавног и осталог грађевинског земљишта и 
његово уређење и опремање. Овим разграничењем између планираниог јавног и 
осталог грађевинског земљишта обезбеђује се како подела надлежности, тако и 
целовитост и независност функционисања свих  урбанистичких целина.  
 
Почетни концепт израде матрице пружања праваца саобрађајних и инфраструктурних 
коридора садржан је у Генералном плану Ирига (види извод из ГП Ирига). Даља 
разрада концепције базирала се, делимично на поштовању конфигурације терена и 
праваца коридора постојећих  путева.   
 
Јавно грађевинско земљиште 
 
Сама парцелација и препарцелација овим планом се не условљава већ ће зависити од 
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конкретних потреба и услова надлежних јавних предузеђа као корисника простора. 
 
Остало грађевинско земљиште 
 
У оквиру осталог грађевинског земљишта, након дефинисања грађевинске парцеле,  
приступило би се потрeбној нивелацији терена, градњи прикључака на саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру, те  уређење и градња у оквиру саме парцеле комплекса. 
 
 
 
5. КОНЦЕПТ ГРАЂЕЊА 

 
Грађење у јавном грађевинском земљишту  у потпуности ће се дефинисати условима 
плана за који се овај програм израђује, а на основу важећих стандарда и услова 
надлежних јавних предузеђа и институција.   
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Пошто се комплекс винског етно подрума налази на ободу грађевинског реона са 
саобрађајним прикључком на регионални пут Р130 обезбеђује се доступност 
возилима до парцеле при свим временским условима у зависности од технолошким 
захтевима за путна и лака теретна возила.  
 
Наведени систем саобраћајне мреже, након изградње планираног прикључка 
омогућиће да  комплекс  винског етно подрума добије потпуни смисао. 
 
На парцели комплекса ће се омогућити стационирање путничких возила са 
окретањем. Сви саобраћајни капацитети су планирани са савременим коловозом. 
 
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 у пословне сврхе тј. према будућим захтевима за изграђеношћу и 
жељеном нивоу саобраћајне услуге. 
 
Концепт уређења овог простора подразумева да сва стационирања возила како 
путничких тако и теретних возила, буду у оквиру парцеле комплекса. Сва  паркирања 
би била   у ЕКО изредби. 
  
Водопривредна инфраструктура 
 
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. 
 
Крајњи реципијент за пријем атмосферске и пречишћене отпадне воде је поток–
канал. Прописани квалитет воде канала треба да одговара карактеристикама за II 
класу водотока. 
 
Атмосферске воде са грађевинског земљишта пребацују се у реципијент поток-канал, 
путем мреже отворених канала положених уз уличне саобраћајнице, која ће се када 



 6 

се за то стекну услови, зацевити. 
 
До изградње нове атмосферске канализције задржаће се досадашњи начин одвођења 
помоћу ригола и отворених канала. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
У границама обухвата плана  постоји средњенапонска и нисконапонска мрежа за 
потребе постојећих потрошача.Непосредно поред комплекса постоји изграђен 
средњенапонски, 10kV надземни вод. Напајање потрошача електричном енергијом  у 
комплексу, обезбедиће се из постојеће електроенергетске мреже у насељу.   у која ће 
се  каблирати. Осветљење планираног комплекса извешће се декоративним 
канделабрима.  
  
Телекомуникациона инфраструктура 
 
На планском простору    постоји изграђена телекомуникациона мрежа за потребе 
постојећих корисника.За потребе нових корисника потребно обезбедити прикључак 
до постојеће  телекомуникационе мреже. За  потребе нових садржаја на планском 
простору потребно је обезбедити   од  1-2 директна телефонска  прикључка. 
Телекомуникациона мрежа у комплексу ће се у потпуности каблирати.  
 
Гасна инфраструктура 
 
У насељу Ириг постоји изграђена дистрибутивна гасоводна гасна мрежа. 
 
У напосредној близини простора обухвата Плана  постоји изгређена гасоводна мрежа 
средњег притиска  као и главна мерно регулациона станица за  насеље. 
 
Постојећа гасоводна инфраструктура у насељу Ириг (разводни гасовод средњег 
притиска и ГМРС) пројектовани су тако да задовоље потрбе свих постојећих 
комуналних потрошача и широке потрошње, као и свих потенцијалних нових 
потрошача који се могу јавити на предметном подручју. 
 
Хортикултурно уређење 
 
Релативно узак улични профил и потреба за правилним функционисањем каналске 
мреже условили су да се слободне површине засаде смешом квалитетних трава 
отпорним на гажење.   
Зеленило унутар комплекса винског етно подрума 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 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. 
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Градња објеката на осталом грађевинском земљишту  
(комплекс винског етно подрума)  
У погледу грађења објеката на осталом грађевинском земљишту планом ће се 
условити положај грађевинске линије, максималан степен заузетости парцеле, 
максимална спратност објеката, висина њихова венца и слемена као и 
материјализација у општем смислу. Положај објеката и начин грађења у великој мери 
детерминишу и противпожарни услови и услови заштите од елементарних непогода, 
те услови заштите на раду који су посебан део плана. Остали принципи организације 
парцеле нпр.  кружни ток саобраћаја, економичност у диспозицији инфраструктуре, 
повољан начини диспозиције објеката у зависности од технологије  функционисања 
комплекса нису обавезујући, већ су, као опште прихваћени, усмеравајући. 
 
 
 
6. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА УРЕЂЕЊЕ  
    САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ  
    ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
У склопу површина за јавно коришћење сви новопланирани садржаји: саобраћајнице, 
колски прикључци, инфрастура и прикључци инфраструктуре у великој мери су 
функцији будућих корисника простора осталог грађевинског земљишта. Финансирање 
уређења и изградње истих као и  обезбеђења трошкова за редовно одржавање (по 
средњерочном програму уређења грађевинског земљишта ) вршиће се кроз накнаду 
за коришћење грађевинског земљишта. 
 
Саобраћајна инфраструктура                      паушално    300 000 
Електроенергетска инфраструктура            паушално    250 000 
ТТ инфраструктура                                       паушално    100 000 
Гасна инфраструктура                                   паушално    200 000 
                                                                       укупно          850 000   
 
 
 
 
 
 
 
7. ИЗБОР ВРСТЕ ПЛАНА 
 
На основу програмских поставки, те на основу става 3. члана (39) Закона о 
планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" број 47/2003) План 
који би био адекватано обрадио уређење простора на датој локацији (промена 
намене и увођење компатибилног садржаја са преиспитивањем јавног грађевинског 
земљишта) јесте План детаљне регулације.  
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