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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 10. ВРБАС 5. ЈУН 2009. ГОДИНА XLV

63.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 47/2003 и 34/2006), члана 1. Одлуке о изменама
Одлуке о одређивању Извршног одбора Скупштине општине Врбас као органа
надлежног за доношење одлука о изради урбанистичких планова на територији
општине Врбас (''Службени лист Општине Врбас'', број 12/2004) и члана 50.
Статута општине Врбас (''Службени лист Општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,
10/2004 и 11/2008.), Председник општине Врбас, дана 9. марта 2009. године,
донео је
ОДЛУКУ
о изради Плана Детаљне регулације
комплекса бензинске станице уз одмориште ( ''Мандић'') са леве стране
аутопута Е-75 Хоргош- Суботица- Београд на стационажи км 86+200
Члан 1.
За простор који се налази у источном делу атара катастарске општине
Бачко Добро Поље, уз аутопут Е-75 према граници са катастарском општином
Србобран, приступа се изради Плана детаљне регулације комплекса бензинске
станице уз одмориште ('' Мандић'') са леве стране аутопута Е-75 ХоргошСуботица-Београд на стационажи км 86+200.
По Просторном плану подручја инфраструктурног коридора аутопута Е75 Суботица-Београд (Батајница) ('' Службени гласник РС'', број 69/2003.)
простор из става 1. овог члана је предвиђен за пратеће садржаје за потребе
корисника аутопута који позитивно утичу на ниво услуге, степен безбедности,
као и на укупни ниво конфора који се нуди дуж аутопута.

Број:10. Страна 108. Службени лист општине Врбас, 5. јун 2009. године_____
Члан 2.
За почетну тачку границе Плана утврђује се најсевернија тачка. Граница
се праволинијски пружа у правцу југоистока до тромеђе парцела број 1605/15,
1605/20 и 1605/19. Од ове тачке граница прати југозападну међу парцеле број
1605/15 и 1605/19 до пресека регулационе линије аутопута Е-75,наставља у
јужном правцу дуж међе парцела 1605/19, затим 1605/18 и 1605/3 (аутопут) до
чворне тачке уливања. Граница скреће у западном правцу и сече парцелу
аутопута, скреће ка северу и прати међу парцеле аутопута 1605/11 до тромеђе
парцела број 1605/12, 1605/11 и 1605/3. Граница скреће у правцу северозапада
и прати регулациону линију аутопута и међну линију к.п. број 1605/12 до
тромеђа са к.п. 1605/27. Од ове тачке граница скреће у правцу североистока,
сече к.п. 1605/3 аутопут до регулационе линије аутопута Е-75 и међне тачке к.п.
1605/15 и 1605/21 и долази до почетне тачке описа границе.
Површина обухвата Плана је 6,03 ха.
Саставни део ове Одлуке је Програм који је урађен у складу са
одредбама члана 45. Закона о планирању и изградњи и Одлука о стратешкој
процени утицаја на животну средину.
Члан 3.
Носилац израде Плана детаљне регулације из члана 1. ове Одлуке је
Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу“ Врбас.
Рок за израду Плана из члана 1. ове Одлуке је 30 дана од дана усвајања
ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врбас''.

ОПШТИНА ВРБАС
Број: 06.2-125 /2009-II/02
Дана: 9. марта 2009. године
ВРБАС

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
мр Жељко Лаиновић, с.р.
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64.
На основу чланова 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (''Службени гласник Републике Србије“, број 135/2005), члана
50. Статута општине Врбас (''Службени лист Општине Врбас“, број 3/2002,
5/2002 и 10/2004 и 11/2008) и члана 1. Одлуке о изменама Одлуке о
одређивању Извршног одбора, Скупштине општине Врбас као органа
надлежног за доношење одлука о изради урбанистичких планова, на територији
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 12/2004), Председник општине
Врбас, дана 9. марта 2009. године, донео је

ОДЛУКУ
о стратешкој процени утицаја на животну средину за
План детаљне регулације комплекса бензинске станице уз одмориште
(''Мандић'') са леве стране аутопута Е-75 Хоргош - Суботица- Београд
на стационажи км 86+200
Члан 1.
Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину за
потребе израде Плана детаљне регулације комплекса бензинске станице уз
одмориште ( ''Мандић'') са леве стране аутопута Е-75 Хоргош – СуботицаБеоград на стационажи км 86+200.
Простор за који се приступа изради Плана из става 1. ове Одлуке налази
се у источном делу атара катастарске општине Бачко Добро Поље, уз аутопут Е75 према граници са катастарском општином Србобран.
По Просторном плану подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75
овај простор је планиран за пратеће садржаје за потребе корисника аутопута
који позитивно утичу на ниво услуге, степен безбедности, као и на укупни ниво
конфора који се нуди дуж аутопута.
Површина обухвата Плана је 6,03 ха.
Члан 2.
План из члана 1. ове Одлуке не представља оквир за процену утицаја на
животну средину и не подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну
средину у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину.

Број:10. Страна 110. Службени лист општине Врбас, 5. јун 2009. године_____
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Врбас.“

ОПШТИНА ВРБАС
Број: 06.2-126/2009.-II/02
Дана: 9. марта 2009.године
ВРБАС

Председник општине,
мр Жељко Лаиновић,с.р.
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ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ УЗ ОДМОРИШТЕ
(„МАНДИЋ) СА ЛЕВЕ СТРАНЕ АУТОПУТА Е-75
ХОРГОШ – СУБОТИЦА – БЕОГРАД НА СТАЦИОНАЖИ
КМ 86+200
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ОДЛУКА О СТАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА
БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ УЗ ОДМОРИШТЕ („МАНДИЋ) СА
ЛЕВЕ СТРАНЕ АУТОПУТА Е-75 ХОРГОШ – СУБОТИЦА –
БЕОГРАД НА СТАЦИОНАЖИ КМ 86+200
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