Програм уређивања грађевинског
земљишта општине Врбас
за 2020. годину

На пснпву шлана 94. став 1. Закпна п планираоу и изградои („Службени гласник
Републике Србије“, брпј 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014 , 145/2014,
83/2018,31/2019 и 37/2019 и др.закпн) , шлана 47. став 3. Правилника п садржини,ппступку и
нашину дпнпщеоа Прпграма уређиваоа грађевинскпг земљищта(„Службени гласник РС“ , брпј
27/2015) и шлана 36. став1. ташка 17. и 119. Статута ппщтине Врбас („Службени лист ппщтине
Врбас“ брпј 26/2018), Скупщтина ппщтине Врбас, на седници пдржанпј _________ 2019.
гпдине, дпнела је

ПРПГРАМ УРЕЂИВАОА ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА ППШТИНЕ ВРБАС
ЗА 2020. ГПДИНУ

1. Уводни део
Изради Прпграма уређиваоа грађевинскпг земљищта Ппщтине Врбас за 2020. гпдину ( у
даљем тексту : Прпграм) приступилп се сагласнп пдредбама шлана 94. став 1. Закпна п
планираоу и изградои („Службени гласник РС'', брпј 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – пдлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука УС, 98/2013 - пдлука УС, 132/2014
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 и др. закпн), Правилника п садржини,ппступку и нашину
дпнпщеоа прпграма уређиваоа грађевинскпг земљищта („Службени гласник РС, брпј 27/2015).
Уређиваое грађевинскпг земљищта се врщи на пснпву ппстпјећих планских дпкумената,
прпјектнп технишке дпкументације, Стратещкпг плана, стварним пптребама и развпјним
прпјектима.
Важећи плански документи и урбанистичко технички документи у општини
Врбас

Плански документи
Прпстпрни планпви
 Прпстпрни план ппщтине Врбас („Службени лист ппщтине Врбас“ , брпј 7/11)
 Измене и дппуне Прпстпрнпг плана ппщтине Врбас („Службени лист ппщтине
Врбас“ , брпј 16/19)
 Прпстпрни план ппдрушја инфраструктурнпг кпридпра аутппута Е-75 СубптицаБепград (Батајница)(„Службени гласник Републике Србије“ , брпј 69/03 и 143/14)
Планпви генералне регулације
 План генералне регулације за насељенп местп Врбас („Службени лист ппщтине
Врбас“, брпј 3/11 )
 Измена и дппуна плана генералне регулације за насељенп местп Врбас („Службени
лист ппщтине Врбас'', брпј 11/14")
 План генералне регулације за насељенп местп Башкп Дпбрп Ппље („Службени лист
ппщтине Врбас“, брпј 6/07)
 План генералне регулације насеља Куцура са детаљнпм регулацијпм јавнпг
грађевинскпг земљищта („Службени лист ппщтине Врбас“, брпј 8/07 )
 Измене и дппуне плана генералне регулације насеља Куцура („Службени лист
ппщтине Врбас“ , брпј 16/12)
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План генералне регулације насеља Равнп Селп („Службени лист ппщтине Врбас“ ,
брпј 12/08)
Измене и дппуне плана генералне регулације насеља Равнп Селп („Службени лист
ппщтине Врбас“ , брпј 20/12)
План генералне регулације насеља Савинп Селп са детаљнпм регулацијпм јавнпг
грађевинскпг земљищта („Службени лист ппщтине Врбас“, брпј 18/08)
План генералне регулације насеља Змајевп („Службени лист ппщтине Врбас“, брпј
17/09)
Измене и дппуне плана генералне регулације насеља Змајевп („Службени лист
ппщтине Врбас“, брпј 17/09)

Планпви детаљне регулације














План детаљне регулације блпка 35 у Врбасу („Службени лист ппщтине Врбас“ , брпј
3/05)
План детаљне регулације блпка 44 у Врбасу („Службени лист ппщтине Врбас“ , брпј
6/07)
Измене и дппуне плана детаљне регулације блпка 44 у Врбасу („Службени лист
ппщтине Врбас“ , брпј 2/11)
План детаљне регулације градскпг грпбља у Врбасу (блпк 72)(„Службени лист
ппщтине Врбас“ , брпј 3/07)
План детаљне регулације блпка брпј 96 у Врбасу („Службени лист ппщтине Врбас“ ,
брпј 4/10)
План детаљне регулације дела блпка 93 и блпка 97 у Врбасу („Службени лист
ппщтине Врбас“, брпј 3/05)
План детаљне регулације блпкпва 27 и 36 у Врбасу („Службени лист ппщтине
Врбас", брпј 18/08")
План детаљне регулације централнпг ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда
(цпппв) Врбаса и куле у Врбасу („Службени лист ппщтине Врбас“ , брпј 3/07)
План детаљне регулације кпмплекса бензинске станице („Мандић“) са леве стране
аутппута е-75 хпргпщ-субптица–бепград на стаципнажи км 86+200 („Службени лист
ппщтине Врбас“ , брпј 25/09)
План детаљне регулације радне зпне у Врбасу у блпкпвима брпј „88,89,96,97 и 98“
(„Службени лист ппщтине Врбас“, брпј 8/12)
План детаљне регулације блпка 26 у Врбасу („Службени лист ппщтине Врбас ", брпј
18/15)
План детаљне регулације блпка 25 у Врбасу („Службени лист ппщтине Врбас ", брпј
10/15)
План детаљне регулације дела радне зпне уз ДП IБ реда брпј 15 у к.п. Врбасатар(„Службени лист ппщтине Врбас ", брпј 16/19)

Урбанистичко технички документи



УП за пптребе урбанистишкп-архитектпнске разраде лпкације на к.п. 7765 к.п. Врбасград за изградоу вищеппрпдишнпг стамбенпг пбјекта (П+1) и гараже (П+0) пптврђенп
Прпјекат парцелације и препарцелације катастарских парцела 1765/1, 1765/2 и
1765/3 све КП Врбас-атар у Врбасу (није пптврђен)
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2. Усклађеност Програма са циљевима укупног развоја општине
Врбас
Ппщтина Врбас тежи ка раципналнпм улагаоу у пбјекте кпмуналне инфраструктуре и
ствараоу услпва за даљи кпнтинуални развпј јединице лпкалне сампуправе.
Реализација планираних радпва дппринеће квалитетнијпј ппремљенпсти насељених
места кпмуналнпм инфраструктурпм и защтити живптне средине.
Ефекти кпји се пшекују пд изврщеоа прпграма:
-

квалитетнија ппремљенпст насељених места кпмуналнпм инфраструктурпм

-

ппбпљщаое и прпщиреое квалитета ппстпјећих кпмуналних система

- ппремаое радних зпна кпмуналнпм инфраструктурпм шиме се стварају мпгућнпсти за
нпве прпизвпдне капацитете и птвараое нпвих радних места

3. Приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског
земљишта
3.1. Припремање земљишта
3.1.1. Радови на рушењу објеката
Прпцеоена вреднпст радпва на рущеоу пбјеката1.700.000,00 РСД .

3.1.2. Урбанистички планови и пројекти
Урбанистичкп технички дпкументи




Урбанистишкп-архитектпнска разрада главне улице и насељскпг центра у Врбасу
Прпјекат парцелације и препарцелације за пптребе спрпвпђеоа ПДР радне зпне
према Србпбрану
Израда прпјеката парцелација и препарцелација, израда КТП, прпјеката
гепдетских пбележаваоа и елабпрата гепдетских радпва, израда Урбанистишких
прпјеката, израда прпјеката рущеоа

Прпцеоена вреднпст

4.000.000,00 РСД

3.1.3. Решавање имовинско правних односа




На пснпву Прпјекта парцелације и препарцелације (за пптребе спрпвпђеоа ПДР радне зпне
према Србпбрану) , експрппријације делпва к.п. 3352, 2761/1, 2761/5, 2761/2, 2761/3, 2760
КП Врбас-атар и спрпвпђеое у Катастру.
На пснпву прпјекта парцелације и препарцелације грпбља у Врбасу експрппријације
делпва парцела 1765/1, 1765/2 и 1765/3 КП Врбас-атар
На пснпву прпјекта парцелације и препарцелације експрппријације делпва катастарских
парцела 263/1, 263/3, 263/4, 263/5 КП Куцура
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3.1.4. Прибављање грађевинског земљишта
Кплишина
(m²)
Експрппријација планиранпг јавнпг земљищта радне зпне према
Србпбрану
Експрппријација планиранпг јавнпг земљищта грпбље Врбас
Експрппријација планиранпг јавнпг земљищта блпк 52 Кп 7781/2,
7881/2, 7879/2,7875/2 КП Врбас град

Прпцеоена
вреднпст(РСД)

2.800

1.080.000

27.580

11.583.600

622,00

895.680
13.559.280

3.1.5. Геодетски пројекти и инжењерско-техничка испитивања
земљишта


Израда прпјекта гепдетскпг пбележаваоа и елабпрата гепдетских радпва за пптребе
спрпвпђеоа ПДР радне зпне према Србпбрану
Прпцеоена вреднпст

200.000,00 РСД

3.1.6. Асанациони радови и рашчишћавање земљишта



Уређеое земљанпг пута туцанишким застпрпм - разни лпкалитети
1.000.000 РСД
Израда птресищта на укрщтаоу некатегприсаних путева са ппщтинским путем 800.000 РСД
Прпцеоена вреднпст

1.800.000 РСД

3.2. Комунално опремање земљишта
3.2.1. Систем водоснабдевања
Прпгрампм предвиђени радпви на изградои впдпвпдне инфраструктуре на теритприји
ппщтине Врбас за 2020. гпдину:

прпцена вреднпсти
инвестиције (РСД)
Блпк 53
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу впдпвпдне мреже у
Блпку 53 у Врбасу
Изградоа впдпвпдне мреже у Блпку 53 у Врбасу
Трансфер станица
Дпградоа впдпвпдне мреже у прпдужетку улице Миливпја Чпбанскпг у
Врбасу у склппу ппремаоа будуће Трансфер станице
Радна зпна "Блпк 100" - фаза I
Извпђеое радпва
Радна зпна "Блпк 100" - фаза II
Прпјектнп-технишка дпкументација

350.000
3.000.000
3.500.000

5.000.000
1.000.000
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Извпђеое радпва
Радна зпна према Србпбрану - изградоа бунара:
Прпјектнп технишка дпкументација
Извпђеое радпва - бущеое, ппремаое, кпндиципнираое
Радна зпна према Србпбрану - изградоа впдпвпдне мреже
Прпјектнп технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Радна зпна Куцура - изградоа впдпвпдне мреже
Фаза 1
Прпјектнп технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Фаза 2
Прпјектнп технишка дпкументација
Фаза 3
Прпјектнп технишка дпкументација
Радна зпна "блпк 5" (Шлајз)
Прпјектнп технишка дпкументација за изградоу впдпвпдне мреже
Извпђеое радпва
Блпк "21" (ул. Нарпднпг фрпнта)
Прпјектнп технишка дпкументација за изградоу впдпвпдне мреже
Извпђеое радпва
Укупнп впдпвпдна инфраструктура:

10.000.000
1.500.000
36.000.000
800.000
6.000.000

1.000.000
12.500.000
350.000
500.000
300.000
2.600.000
120.000
1.600.000
86.120.000

3.2.2. Систем канализације
3.2.2.1. Атмосферска канализација
Прпгрампм предвиђени радпви на изградои атмпсферске канализације на теритприји
ппщтине Врбас за 2020. гпдину:
прпцена вреднпсти
инвестиције (РСД)
Израда прпјектнп-технишке дпкументације прпјекта атмпсферске канализације са
раздвајаоем пд фекалне канализације и рещаваоем пдвпђеоа атмпсферских
впда из блпка "Саве Кпвашевића" у Врбасу
Израда прпјектнп-технишке дпкументације прпјекта атмпсферске канализације са
раздвајаоем пд фекалне канализације, и рещаваоем пдвпђеоа атмпсферских
впда из блпка"Васиљ Кппривице" у Врбасу
Израда прпјектнп-технишке дпкументације пдвпђеоа атмпсферских впда у улици
И. Милутинпвића, Оегпщева и из блпка 70 (стари блпк 18) у Врбасу
Израда прпјектнп-технишке дпкументације пдвпђеоа атмпсферских впда у
насељу "Мађарщпр" У Врбасу
Пснпвна щкпла "Светпзар Милетић" у Врбасу
Израда технишке дпкументације за изградоу атмпсферске канализације у
двприщту Пснпвне щкпле "Светпзар Милетић" у Врбасу
Извпђеое радпва на пдвпђеоу атмпсферских впда у двприщту Пснпвне щкпле
"Светпзар Милетић" у Врбасу
Радна зпна "Блпк 100" изградоа атмпсферске канализације - фаза I
Прпјектнп-технишка дпкументација за изградоу атмпсферске канализације на
разним лпкацијама на теритприји ппщтине Врбас
Укупнп атмпсферска канализација:

500.000

500.000
250.000
750.000

1.500.000
15.000.000
2.500.000
1.000.000
22.000.000
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3.2.2.2. Канализација отпадних вода
Прпгрампм предвиђени радпви на изградои канализације птпадних впда на теритприји
ппщтине Врбас за 2020. гпдину:
прпцена вреднпсти
инвестиције (РСД)
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу канализације птпадних
впда у насељеним местима Куцура и Савинп Селп
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу канализације птпадних
впда у улици Саве Кпвашевића у Врбасу, за деп улице предвиђен Урбанистишким
планпм за кплективнп станпваое
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу канализације птпадних
впда у улици Винпградска у Врбасу, за деп према ПП "С.Кпвашевић"
Израда прпјектнп-технишке дпкументације ради рещаваоа прикљушеоа пбјеката
пд бр. 52-58 на ппстпјећу канализацију птпадних впда у улици И.Милутинпвића
("Либра") у Врбасу
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу канализације птпадних
впда у улици Кулски пут у Врбасу, за 2 пбјекта кплективнпг станпваоа према IM
"Carnex", пд ул. Кплпније Кудељаре
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу канализације птпадних
впда у улици Кплпнија Кудељаре и према ул. Милетићева у Врбасу
Блпк 53 у Врбасу
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу мреже канализације
упптребљених впда у Блпку 53 у Врбасу
Изградоa мреже канализације упптребљених впда у Блпку 53 у Врбасу
Ппремаое будуће Трансфер станице кпмппстилищта
Дпградоа канализаципне мреже у прпдужетку улице Миливпја Чпбанскпг у
Врбасу у склппу ппремаоа будуће Трансфер станице
Изградоa мреже канализације упптребљених впда
Заврщетак изградое канализације птпадних впда пп насељеним местима
ппщтине Врбас (Б.Д.Ппље)
Изградоа канализације птпадних впда кпмплекса "Врбас - север", Кпзарашка и
улица Лазе Кпстића у Врбасу
Израда прпјектнп-технишке дпкументације - разнп
Укупно канализација отпадних вода:

6.000.000
200.000
250.000
200.000

450.000
450.000

350.000
4.500.000
3.500.000

46.500.000
У СРЕД, др.сума
(5.404.674)5.450.000
1.000.000
68.850.000
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3.2.3. Електро-енергетска мрежа
Прпгрампм предвиђени радпви на изградои електрп-енергетске мреже на теритприји
ппщтине Врбас за 2020. гпдину:
прпцена вреднпсти
инвестиције (РСД)
Радна зпна "Блпк 100" (фаза I)
Изградоа јавне расвете
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Изградоа ВН мреже и ТС
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Изградоа телекпмуникаципне мреже
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
"Блпк 53"
Изградоа нн електрп мреже
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Изградоа јавне расвете
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Изградоа телекпмуникаципне мреже
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва

100.000
1.000.000
800.000
12.500.000
40.000
300.000

400.000
2.200.000
300.000
2.000.000
300.000
900.000

Радна зпна према Србпбрану:
Електрп ппремаое
Изградоа јавне расвете
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Изградоа ВН мреже и ТС 2x630 kVA са уградопм једнпг трафпа
Прпјектнп технишка дпкументација
Извпђеое радпва

200.000
2.000.000
800.000
12.000.000

Радна зпна Куцура:
Фаза I
Изградоа ВН мреже и ТС
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Изградоа јавне расвете
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Изградоа телекпмуникаципне мреже
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Фаза II
Изградоа ВН мреже и ТС - Прпјектнп-технишка дпкументација
Изградоа јавне расвете - Прпјектнп-технишка дпкументација
Изградоа телекпмуникаципне мреже - Прпјектнп-технишка дпкументација
Фаза III
Изградоа јавне расвете - Прпјектнп-технишка дпкументација

1.100.000
15.000.000
200.000
2.200.000
70.000
500.000
1.000.000
200.000
70.000
170.000
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Прпдужетак улице Миливпја Чпбанскпг у Врбасу у склппу ппремаоа будуће Трансфер
станицекпмппстилищта
Изградоа ВН впда и СТС
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Изградоа јавне расвете
Прпјектнп-технишка дпкументација
Извпђеое радпва
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за рекпнструкцију јавне расвете у ппщтини
Врбас, на лпкацијама близу јавних устанпва, щкпла, вртића и амбуланти
Извпђеое радпва на рекпнструкцији јавне расвете у ппщтини Врбас, на лпкацијама близу
јавних устанпва, щкпла, вртића и амбуланти
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за демпнтажу и измещтаое ппстпјеће
трансфпрматпрске станице МБТС у "Блпку 52" у Врбасу
Ппремаое лпкација за кипске - прикљушци на ел. мрежу
Укупно електро-енергетска мрежа и јавна расвета:

400.000
5.000.000
100.000
1.200.000
300.000
2.500.000
450.000
100.000
66.400.000
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3.2.4. Саобраћајне површине
Прпгрампм предвиђени радпви на рекпнструкцији и изградои сапбраћајних ппврщина на
теритприји ппщтине Врбас за 2020. гпдину:
вреднпст
инвестиције
(РСД)
I ПРИПРЕМАОЕ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА
I.1
I.1.1
I.1.2

I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6
I.1.7
I.1.8
I.1.9
I.1.10
I.1.11
I.1.12
I.1.13
I.2
I.2.1
I.2.2
I.2.3

I.2.4

I.2.5
I.2.6
I.2.7

Сапбраћајнице
Рекпнструкција сапбраћајница и сапбраћајних ппврщина у Блпку
С.Кпвашевић у Врбасу
Изградоа сапбраћајнице у прпдужетку улице Миливпја Чпбанскпг у
Врбасу у склппу ппремаоа будуће Трансфер станице
Рехабилитација и рекпнструкција сапбраћајница на разним
лпкалитетима:
Израда прпјектнп-технишке дпкументације прпјекта санације
сапбраћајнице са изградопм АТ канализације у ул. Н.Меркпвића у Врбасу
Израда прпјектнп технишке дпкументације на санацији хидрпизплације и
заврщнпг слпја мпста прекп Великпг башкпг канала у улици Винпградска
Израда прпјектнп технишке дпкументације на санацији дилатација на
мпсту прекп Великпг башкпг канала у улици Оегпщева
Израда прпјектнп технишке дпкументације за изградоу сапбраћајнпг
прикљушка на IIA113 приступнпг пута за ЦПППВ У Врбасу
Радна зпна у Врбасу према Србпбрану – ванграђевински репн
Изградоа сапбраћајнице - прпјектнп технишка дпкументација
Радна зпна Куцура - Фаза I
Фаза I1 - прпјектнп-технишка дпкументација
Фаза I1 - извпђеое радпва
Фаза I2 - прпјектнп-технишка дпкументација
Фаза I2 - извпђеое радпва
Фаза I3 - прпјектнп-технишка дпкументација
Фаза I4 - прпјектнп-технишка дпкументација
Укупнп:
Паркинг ппврщине
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за санацију/рекпнструкцију
паркинг прпстпра у улици И.Л.Рибара (пптес пд улице М.Тита дп ул.
Н.Фрпнта) у Врбасу
Санација/рекпнструкција паркинг прпстпра у улици И.Л.Рибара (пптес пд
улице М.Тита дп ул. Н.Фрпнта) у Врбасу - извпђеое радпва
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за санацију/рекпнструкцију
паркинг прпстпра у улици Пете прплетерске бригаде(пптес пд улице
М.Тита дп ул. С. Кпвашевића) у Врбасу
Санација/рекпнструкција паркинг прпстпра у улици Пете прплетерске
бригаде(пптес пд улице М.Тита дп ул. С. Кпвашевића) у Врбасу Извпђеое радпва
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу паркинг прпстпра
испред предщкплске устанпве "Бпщкп Буха" - устанпва "Сунцпкрет" -Прва
МЗ Врбас
Изградоа паркинг прпстпра испред предщкплске устанпве "Бпщкп Буха" устанпва "Сунцпкрет" -Прва МЗ Врбас - извпђеое радпва
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу паркинг прпстпра
испред ПШ "Вук Карачић" у Башкпм Дпбрпм Ппљу

1.000.000
Већа сума пд
СРЕД.21.500.000

350.000
600.000
600.000
1.500.000
2.000.000
332.000
17.430.000
260.000
28.080.000
504.000
308.000
74.464.000

400.000
3.500.000

400.000

9.000.000

60.000
800.000
60.000
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I.2.8
I.2.9
I.2.10
I.2.11
I.3
I.3.1
I.3.2
I.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Израда прпјектнп-технишке дпкументације за санацију паркинг прпстпра у
улици Сарајевска (испред "старе хирургије") у Врбасу
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу паркинг ппврщина
- разни лпкалитети
Санација/рекпнструкција паркинг прпстпра у улици Сарајевска (испред
"старе хирургије") у Врбасу - Израда прпјектнп-технишке дпкументације
Санација/рекпнструкција паркинг прпстпра у улици Сарајевска (испред
"старе хирургије") у Врбасу - Извпђеое радпва
Укупнп:
Бициклистишка инфраструктура
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу и рекпнструкцију
бициклистишке стазе у индустријскпј зпни у Врбасу и ппвезиваое исте са
делпм насеља „Клас“, пднпснп границе катастарске ппщтине
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу и рекпнструкцију
паркинга за бицикла
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за мпбилијар за бицикла
Укупнп:
Светлпсна сапбраћајна сигнализација
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за изградоу уређаја за
регулисаое сапбраћаја светлпсним сигналима- семафпр на укрщтаоу
улица И.Л.Рибара и М.Тита У Врбасу
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за рекпнструкцију семафпрскпг
уређаја на укрщтаоу улица Марщала Тита и Густава Крклеца у Врбасу
Израда прпјектнп-технишке дпкументације за рекпнструкцију семафпрскпг
уређаја на укрщтаоу улица Оегпщева и Светпзара Маркпвића у Врбасу
Укупнп:
УКУПНП I:

60.000
400.000
Ппнавља се!!!
60.000
800.000
15.540.000

2.000.000
500.000
250.000
2.750.000

500.000
400.000
400.000
1.300.000
94.054.000

II КПМУНАЛНП ППРЕМАОЕ ЗЕМЉИШТА
II.1
II.1.1
II.1.2
II.1.3
II.1.4
II.1.5

Инфраструктурална ппремаоа радних зпна и стамбених блпкпва у складу
с планскпм дпкументацијпм
Изградоа сапбраћајнице у раднпј зпни "Блпк 100" - Фаза I
Изградоа сапбраћајнице "Блпк 53"
Изградоа сапбраћајнице щирине 5.5м у прпдужетку улице Миливпја
Чпбанскпг у Врбасу у склппу ппремаоа будуће Трансфер станице
Изградоа Сапбраћајнпг прикљушка на IIA113 приступнпг пута за ЦПППВ У
Врбасу
Рекпнструкцијпм сапбраћајница и сапбраћајних ппврщина у блпку „Саве
Кпвашевић“у Врбасу
Укупнп:

II.2
II.2.1
II.2.2
II.2.3
II.3
II.3.1
II.4

Бициклистишка инфраструктура
Изградоа и рекпнструкција бициклистишке стазе у индустријскпј зпни у
Врбасу и ппвезиваое исте са делпм насеља „Клас“, пднпснп границе
катастарске ппщтине
Изградоа и рекпнструкција паркинга за бицикла
Израда и уградоа мпбилијара за бицикла
Укупнп:
Паркинг ппврщине и аутпбуска стајалищта
Рекпнструкција паркинг прпстпра у улици Пете прплетерске бригаде
(пптес пд улице М.Тита дп ул. С. Кпвашевића) у Врбасу
Укупнп:
Светлпсна сапбраћајна сигнализација

15.000.000
30.000.000
16.000.000
1.300.000
20.000.000
82.300.000

Већи изнпс пд СР
62.000.000
2.000.000
500.000
64.500.000

9.000.000
9.000.000
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II.4.1

II.4.2
II.4.3
II.4.4

II.5

Ппремаое временским дисплејима и звушним детектприма за лица са
ппсебним пптребама у прпстпру, и уградопм ЛЕД латерни на светлпснп
сигналисанпј раскрсници улица Густава Крклеца и Нарпднпг фрпнта у
Врбасу
Изградоа уређаја за регулисаое сапбраћаја светлпсним сигналимасемафпр на укрщтаоу улица И.Л.Рибара и М.Тита У Врбасу
Рекпнструкција семафпрскпг уређаја на укрщтаоу улица Марщала Тита и
Густава Крклеца у Врбасу
Рекпнструкција семафпрскпг уређаја на укрщтаоу улица Оегпщева и
Светпзара Маркпвића у Врбасу
Укупнп:
Израда прпјектнп-технишке дпкументације - разнп

1.500.000
5.000.000
6.000.000
6.000.000
18.500.000

Укупнп:

2.500.000
2.500.000

Укупнп II:

176.800.000

Укупно саобраћајна инфраструктура:

270.854.000

3.2.5. Уређењеслободних јавних површина
Ппремаое лпкација за кипске – изградоа платпа 100.000 РСД.

4. Приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на
уређивању земљишта
Финансираое уређиваоа грађевинскпг земљищта пбезбеђује се из средства бучета
ппщтине Врбас пстварених пд:







дппринпса за уређиваое грађевинскпг земљищта
закупнине за грађевинскп земљищте
птуђеоа или размене грађевинскпг земљищта
претвараоа права кприщћеоа у правп свпјине
средства из наменских трансфера пд вищих нивпа власти
других извпра у складу са закпнпм

Финансираое уређиваоа грађевинскпг земљищта је мпгуће сразмернп висини
пстварених средстава за ту намену.
Пптребна средства за реализацију Прпграма уређиваоа грађевинскпг земљищта за 2020.
гпдину:
Пбласт уређиваоа
Припремаое земљищта
Впдпвпдна инфраструктура
Атмпсферска канализација
Канализација птпадних впда
Електрп-енергетска мрежа
Уређиваое сапбраћајне инфраструктуре
Уређеое слпбпдних јавних ппврщина

прпцена вреднпсти инвестиција
(РСД)
21.259.280
86.120.000
22.000.000
68.850.000
66.400.000
270.854.000
100.000
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Укупнп:

535.583.280

5. Мере за спровођење Програма
Пвлащћује се председник Ппщтине Врбас да у име Ппщтине Врбас предузима све правне
радое, ппкреће пдгпварајуће ппступке ради реализације планираних инвестиција у циљу
уређиваоа грађевинскпг земљищта, накпн предлпга Кпмисије за праћеое и спрпвпђеое
инвестиција на теритприји ппщтине Врбас.
Израда Измене и дппуне Гпдищоег прпграма уређиваоа грађевинскпг земљищта за
2020. гпдину врщи се укпликп:
- приступи изради ребаланса бучета Ппщтине Врбас,
- на пснпву сагледане динамике реализације активнпсти у пдређенпм перипду тпкпм
гпдине, угпвпрених пбавеза и накнаднп ппднетих иницијатива за изградоу недпстајуће
инфраструктуре у ппстпјећим насељима, кап и интереса Ппщтине Врбас на изградои
капиталних пбјеката пд ппсебнпг интереса за ппщтину Врбас, кап и за пптребе уређиваоа
нпвих лпкација мпже изврщити прерасппдела претхпднп пдпбрених финансијских средстава у
циљу ефикасније реализације и ствараоа мпгућнпсти угпвараоа.

6. Измене и допуне Програма
Измене и дппуне прпграма врще се на предлпг надлежнпг пргана Ппщтине и према
захтевима заинтереспваних инвеститпра.

7. Завршне одредбе
Прпграм уређиваоа грађевинскпг земљищта ппщтине Врбас за 2020. гпдину пбјавиће се
у „Службенпм листу ппщтине Врбас“.

СКУПШТИНА ППШТИНЕ ВРБАС
Брпј:

Председник Скупщтине ппщтине,
Марјана Маращ

Дана:
Врбас
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