СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 37. ВРБАС 15. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНА

LIV

178.
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др. Закон и 9/2020), члана 5. Одлуке
о грађевинском земљишту у јавној својини општине Врбас („Службени лист
општине Врбас", број 18/2016 и 26/2017 ) и члана 36. и 119. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној 15. децембра 2020. године, донела је
OДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ У ОПШТИНИ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини за 2021. годину у Општини Врбас.
Члан 2.
Предмет отуђења грађевинског земљишта у јавној својини по тржишним
условима су следеће грађевинске парцеле:
К.О. Врбас-град, 10583, 4169, 10886/5, 10886/6, 10886/7, 10886/8, 10886/9, 4508,
9922/18, 9922/31, 8349/1, 8350/1, 8351/3, 8862/2, 9922/1, 6835/4,
К.О. Бачко Добро Поље, 2257/22,
К.О. Куцура, 1912/1, 1912/111, 1912/112, 1912/113, 1912/114, 1912/115, 1912/118,
1912/121, 1915/313, 1915/322, 1915/323, 1915/324, 1915/85,
К.О. Равно Село, 1201, 1707, 2433/11, 2433/10, 2433/9, 2433/8, 2433/7, 2433/6,
2433/5, 2433/4,2433/3,
К.О. Савино Село, 215/1, 2932/1, 2933/18, 2933/19.

Број: 37. Страна 1152. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __

Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Врбас-град
10583
општина Врбас
Светозара Марковића
блок "86"
Породично становање
2
1621 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

У зони пoрoдичнoг стaнoвaњa дoзвoљeнa је изгрaдњa:
пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa, стамбено-пословних
објеката,
пословних
објеката,
oбjeката
услужнoг
зaнaтствa, помоћних објеката, објеката јавне намене,
верских
објеката,
спомен
обележја,
спортско
рекреативних објеката, објеката социјалне заштите,
објеката у функцији културе, здравства, образовања и
слично.
50%, а за угаоне парцеле 60%
По+П+1+Пк
Да
НН- да
АС 100 mm на истој страни улице С. Марковића.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

PVC 315mm на истој страни улице С. Марковића.

Намена зоне

Гас
Тротоар

Могућност прикључења на улицу Светозара Марковића за
одређеним потребама за капацитете са мреже ниског
притиска до 4бар. Од капацитета зависи могућност
прикључења.
Не

Број: 37. Страна 1153. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __

Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
4169
општина Врбас
Стојана Чупића
блок "10"
Породично становање
2
511 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

У зони пoрoдичнoг стaнoвaњa дoзвoљeнa је изгрaдњa:
пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa, стамбено-пословних
објеката, пословних објеката, oбjeката услужнoг
зaнaтствa, помоћних објеката, објеката јавне намене,
верских
објеката,
спомен
обележја,
спортско
рекреативних објеката, објеката социјалне заштите,
објеката у функцији културе, здравства, образовања и
слично.
50%, а за угаоне парцеле 60%
По+П+1+Пк
Да
НН- да
Да

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Да

Гас
Тротоар

Да
Да

Намена зоне

_

Број: 37. Страна 1154. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/5
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
955 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

_

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈40 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 37. Страна 1155. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/6
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
1049 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

_

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈40 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 37. Страна 1156. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/7
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
1129 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

_

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈30 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 37. Страна 1157. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/8
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
1151 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

_

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈20 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 37. Страна 1158. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
10886/9
општина Врбас
Народног фронта
блок "21"
Пословна зона
2
1019 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

_

У пословној зoни je дoзвoљeнa изгрaдњa пoслoвнoг
прoстoрa и тo зa пoтрeбe: производње, складиштења,
тргoвинe,
угoститeљствa,
зaнaствa,
пoслoвaњa,
aдминистрaциje, културe, здрaвствa, спoртa, рeкрeaциje,
културe, oбрaзoвaњa и сличнo, као и објеката породичног
становања.
60% рачунајући објекте високоградње
По+П+2
Да
ВН - МБТС Домаћа
НН - да
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. AC 100 у ул. Б.Томовића и
5.пролетерске
PVC 250mm, на ≈15 m од парцеле.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа
деоница
улица
Буде
Томовића
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница уз
криви мост на мрежу средњег притиска 6-16бар.
Не

Број: 37. Страна 1159. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
4508
општина Врбас
Колонија кудељаре
блок"2"
Радна зона
2
1903 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

_

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
производни и складишни високо приземље, По+П+2
Да
ВН- стс Кудељара
НН Ул. Милетићева
АС 100mm у ул. Колонија Кудељаре, на ≈ 90м од
парцеле.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Гас

Да, прикључење из Милетићеве улице на гасовод
средњег притиска уколико се ради о индустријском
објекту.

Тротоар

Не

Број: 37. Страна 1160. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
9922/18
општина Врбас
Миливоја Чобанског
блок"99"
Радна зона
2
640 м
План генералне регулације за насељено место
Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације за насељено место
Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које
захтевају веће просторе и које негативно утичу на
околину привредни, складишни, услужни и слични
објекти. Ови комплекси ће се реализовати на
основу планова детаљне регулације уз израду
студије процене утицаја на животну средину за
потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20%
зелених површина
производни и складишни високо приземље, По+П+2
Да
НН
Да, ПВЦ 110 mm ул. Миливоја Чобанског

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Да, ПВЦ 315 mm ул. Миливоја Чобанског

Гас

Да

Тротоар

Не

Намена зоне

Максимални индекс заузетости

_

Број: 37. Страна 1161. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
9922/31
општина Врбас
Миливоја Чобанског
блок"99"
Радна зона
2
640 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног планског
документа или смернице за израду новог планског
документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које
захтевају веће просторе и које негативно утичу на
околину привредни, складишни, услужни и слични
објекти. Ови комплекси ће се реализовати на основу
планова детаљне регулације уз израду студије
процене утицаја на животну средину за потенцијалне
загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20%
зелених површина
производни и складишни високо приземље, По+П+2
Да
Да
Да, ПВЦ 110 mm ул. Миливоја Чобанског

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Да, ПВЦ 315 mm ул. Миливоја Чобанског

Гас

Да

Тротоар

Не

Намена зоне

Максимални индекс заузетости

_

Број: 37. Страна 1162. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
8349/1
општина Врбас
Лазе Костића
блок "31"
Радна зона
2
5404 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
Израда плана детаљне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Не

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

Смернице за израду новог планског документа

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

_

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - ЗТС Војводина промет
НН ул Лазе Костића
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња
јавне водоводне мреже прикључењем на АC 100mm на
≈280m од парцеле, на углу Л.Костића и И.Л.Рибара.
Колектор AB DN 1200, на ≈235m од парцеле, према ул.
Л.Костића
Да, из улице Иве Лоле Рибара за мање капацитете и за
веће капацитете из улице угао Густава Крклеца Лазе
Костића са прикључног вода Куцура – Врбас-С. Село
Не

Број: 37. Страна 1163. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
8350/1
општина Врбас
Лазе Костића
блок"31"
Радна зона
2
23384 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
Израда плана детаљне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Не

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

Смернице за израду новог планског документа

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас
Тротоар

_

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН- ул И.Л.Рибара и ЗТС Војводина промет
НН- ул Лазе Костића
АС 100mm у ул. Л. Костића на ≈ 80m североисточно
Колектор AB DN 1200, на ≈20m од парцеле, према ул.
Л.Костића или PVС 250mm у ул. Л. Костића на око 80m
североисточно
Да, из улице Иве Лоле Рибара за мање капацитете и за
веће капацитете из улице угао Густава Крклеца Лазе
Костића са прикључног вода Куцура – Врбас-С. Село
Не

Број: 37. Страна 1164. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
8351/3
општина Врбас
Лаза Костића
блок"31"
Радна зона
2
6548 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
Израда плана детаљне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Не

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

Смернице за израду новог планског документа

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас
Тротоар

_

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН- ул И.Л.Рибара и ЗТС Војводина промет
НН- ул Лазе Костића
АС 100mm у ул. Л. Костића на ≈ 80m североисточно
Колектор AB DN 1200, на ≈20m од парцеле, према ул.
Л.Костића или PVС 250mm у ул. Л. Костића на око 80m
североисточно
Да, из улице Палих бораца и Лазе Костића, за мање
капацитете. За веће капацитете из улице угао Густава
Крклеца Лазе Костића са прикључног вода Куцура –
Врбас-С. Село
Не

Број: 37. Страна 1165. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина

Врбас /Врбас-град

Број парцеле

8862/2

Власник

општина Врбас

Потес/Улица

Његошева

Блок

блок"71"

Планирана намена

Радна зона

Површина

7367 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

2

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница

_

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2

Гас

Не
ВН- ЗТС Трикотажа ул Његошева
НН ул Његошева
AC 150mm на ≈ 20m југозападно од парцеле
PVC 250mm на ≈140m северозападно од парцеле, са
друге стране улице Његошева.
Да, из улице Бранка Радичевића за мање капацитете.

Тротоар

Не

Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Број: 37. Страна 1166. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
9922/1
општина Врбас
Сивч Јовгена
блок "99"
Радна зона
2
10645 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

_

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - да
НН - тс Mеталоградња
PVC 110mm, са друге стране ул. Ф.Вишњића, на ≈20m
западно од парцеле.
PVC 315mm, са друге стране улице Ф.Вишњића.
Да, за мање капацитете до 60м3/х (након изгадње МРС
широка потрошња „4“, моћи ће и за капацитете код
индустријских постројења)
Не

Број: 37. Страна 1167. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Врбас-град
6835/4
општина Врбас
Гојка Јањушевића
блок "65"
Породично становање
2
462 м
План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације за насељено место Врбас
( Сл.лист општине Врбас 3/11, 11/14)

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

У зони пoрoдичнoг стaнoвaњa дoзвoљeнa је
изгрaдњa: пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa, стамбенопословних објеката, пословних објеката, oбjeката
услужнoг зaнaтствa, помоћних објеката, објеката
јавне намене, верских објеката, спомен обележја,
спортско рекреативних објеката, објеката социјалне
заштите, објеката у функцији културе, здравства,
образовања и слично.
50%, а за угаоне парцеле 60%
По+П+1+Пк
Да
НН- да
PVC 63 mm на истој страни улице Гојка Јањушевића

Канализација (употребљених вода, не АТК)

PVC 250mm на истој страни улице Гојка Јањушевића

Намена зоне

Гас
Тротоар

Могућност прикључења на улицу Гојка Јањушевића
за одређеним потребама за капацитете са мреже
ниског притиска до 4бар. Од капацитета зависи
могућност прикључења.
Не

_

Број: 37. Страна 1168. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Бачко Добро Поље
2257/22
општина Врбас
Војвођанска
блок "В6"
Становање малих густина
2
800 м
План генералне регулације Бачког Доброг Поља(Сл. лист
општине Врбас 06/07)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације Бачког Доброг Поља(Сл. лист
општине Врбас 06/07)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости

Становање са
економским објектима
пољопривредне производње
Максимални степен заузетости парцеле
стамбени део 30%
економски део 70%

у

функцији

Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

Максимално П+1
Не
НН вод у улици
PE 63 са исте стране улице Војвођанска.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Изграђена је канализација ПВЦ 315 - још није у функцији.

Гас
Тротоар

Да, на мрежу ниског притиска до 4бара.
Не

Број: 37. Страна 1169. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/1
општина Врбас
Пашњак
блок "7"
радна зона
2
186519 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђуре Биљне, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа. Најближа деоница улица Млинска прикључењем
на ниски притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских
путева на прикључни вод насељених места средњег
притиска 6-10бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

_

Број: 37. Страна 1170. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Куцура
1912/111
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
радна зона
2
22530 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђура Биљња, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

_

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа.Најближа деоница улица Млинска прикључењем на
ниски притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева
на прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потре
Не

Број: 37. Страна 1171. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1912/112
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
22530 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђура Биљња, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева на
прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 37. Страна 1172. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1912/113
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
22530 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђура Биљња, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева на
прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 37. Страна 1173. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1912/114
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
44474 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђура Биљња, до
парцеле 1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева на
прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 37. Страна 1174. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1912/115
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
61897 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ђуре Биљне, до парцеле
1912/115 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1912/115 цца 160м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева на
прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 37. Страна 1175. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1912/118
општина Врбас
Пашњак
блок"7"
Радна зона
2
39992 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар, Партизанска и деоница преко атарских
путева на прикључни вод насељених места средњег
притиска 6-10бар са Куцурског пута у зависн
Не

Број: 37. Страна 1176. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1912/121
општина Врбас
Пашњак
блок"6"
Радна зона
2
141285 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска прикључењем на ниски
притисак од 1-4бар,Партизанска и деоница преко атарских
путева на прикључни вод насељених места средњег
притиска 6-10бар са Куцурског пута у зависно
Не

Број: 37. Страна 1177. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1915/313
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
138663 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. PE 110 у ул. Ослобођења и
Ж.Зрењанина
Није изграђена канализациона мрежа.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Војвођанска прикључењем на
ниски притисак од 1-4бар, и деоница преко атарских путева
на прикључни вод насељених места средњег притиска 610бар са Куцурског пута у зависности од
Не

Број: 37. Страна 1178. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1915/322
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
25074 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Водовод

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
PE 110 у ул. Ослобођења, испред парцеле.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Гас

Тротоар

На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска и Војвођанска
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница
преко атарских путева на прикључни вод насељених места
средњег притиска 6-10бар са Куцурског пута у зави
Не

Број: 37. Страна 1179. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1915/323
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
22464 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. PE 110 у ул. Ослобођења и
Ж.Зрењанина
Није изграђена канализациона мрежа.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска и Војвођанска
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница
преко атарских путева на прикључни вод насељених места
средњег притиска 6-10бар са Куцурског пута у зави
Не

Број: 37. Страна 1180. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1915/324
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
23760 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. PE 110 у ул. Ослобођења и
Ж.Зрењанина
Није изграђена канализациона мрежа.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна мрежа.
Најближа деоница улица Млинска и Војвођанска
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница
преко атарских путева на прикључни вод насељених места
средњег притиска 6-10бар са Куцурског пута у зави
Не

Број: 37. Страна 1181. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Куцура
1915/85
општина Врбас
Пашњак
блок"5"
Радна зона
2
142411 м
План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације насеља Куцура са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл. лист
општине Врбас 08/07 и 16/12)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

У радним зонама лоцираће се делатности које захтевају
веће просторе и које негативно утичу на околину
привредни, складишни, услужни и слични објекти. Ови
комплекси ће се реализовати на основу планова детаљне
регулације уз израду студије процене утицаја на животну
средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених
површина
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - угао улица Г.Костелника и ул Ослобођења, до
парцеле 1915/322 цца 300 м
НН - улица Млинска, до парцеле 1915/322 цца 120м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња
јавне
водоводне
мреже,
формирањем
кружног
тока,прикључењем на вод.мр. PE 110 у ул. Ослобођења и
Ж.Зрењанина
Није изграђена канализациона мрежа.
На наведеном нема разведена дистрибутивна гасна
мрежа. Најближа деоница улица Млинска и Војвођанска
прикључењем на ниски притисак од 1-4бар, и деоница
преко атарских путева на прикључни вод насељених
места средњег притиска 6-10бар са Куцурског пута у зави
Не

Број: 37. Страна 1182. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
1201
општина Врбас
Маршала Тита
блок "А3"
Насељски центар
2
953 м
План генералне регулације Равног Села (Сл.лист општине
Врбас 12/08 и 20/12)
Израда плана детаљне регулације или Урбанистичког
пројекта

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Не

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

Смернице за израду новог планског документа

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

_

Објекти који се граде у центру могу бити стамбени,
пословно-стамбени или пословни.
Степен заузетости је до 60%
Максимална спратност је П+1+Пк.
Да
VN i NN вод до парцеле
У ул. М.Тита - PVC 63mm са исте стране и PVC 160mm са
друге стране улице. У ул. 7.јула - PVC 110mm са друге
стране улице.
Изграђена је канализација ПВЦ 315 у ул. М.Тита и 7. јула још није у функцији.
Да, има дистрибутивну мрежу и за ниски и средњи
притисак (од 1-4; од 6-10бар)
Не

Број: 37. Страна 1183. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Равно Село
1707
општина Врбас
Село
блок "А16"
Становање малих густина
2
5068 м
План генералне регулације Равног Села (Сл.лист општине
Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села (Сл.лист општине
Врбас 12/08 и 20/12)

Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

Претежна намена становање, поред претежне намене у
овим зонама су дозвољене и намене које су компатибилне
претежној
намени,
односно
које
функционално,
амбијентално, еколошки или економски не угрожавају
планирано коришћење земљишта.
Максималан степен заузетости за стамбени део је 40%
(50% за угаоне парцеле).
Дозвољена спратност објеката је П+1
Не
НН вод у улицама ЈНА и М. Тита, цца 130 м
PVC 90mm у ул. испред парцеле и у ул. ЈНА и М.Тита.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Намена зоне

Максимални индекс заузетости

Гас
Тротоар

Да, са краја улице ЈНА или Маршала Тита, за капацитете
потребне за рад на ниском притиску до 4бар. За потребе
средњег притиска неопходно је довести вод из улице 29.
новембра.
Не

Број: 37. Страна 1184. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/11
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
675 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног планског
документа или смернице за израду новог планског
документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Сутјеска до парцеле 284/7, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња
јавне водоводне мреже и прикључење на око 170m на
постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

_

Број: 37. Страна 1185. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/10
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
675 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Сутјеска до парцеле 284/7, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 155m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

_

Број: 37. Страна 1186. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/9
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
675 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Сутјеска до парцеле 284/7, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 140m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

_

Број: 37. Страна 1187. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __

Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/8
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
675 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Сутјеска до парцеле 284/7, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 125m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

_

Број: 37. Страна 1188. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __

Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/7
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
662 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 80m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

_

Број: 37. Страна 1189. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/6
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
656 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 90m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

_

Број: 37. Страна 1190. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/5
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
649 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 100m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

_

Број: 37. Страна 1191. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/4
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
1568 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 100m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

_

Број: 37. Страна 1192. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Равно Село
2433/3
општина Врбас
Змајевачки пут
блок „А31“
Становање малих густина
2
1574 м
План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)
План генералне регулације Равног Села

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације Равног Села са детаљном
регулацијом јавног грађевинског земљишта (Сл.лист
општине Врбас 12/08 и 20/12)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)
Гас
Тротоар

Објекти који се граде могу бити стамбени, пословни,
економски, помоћни.
Степен заузетости је до 40%, угаоне парцеле 50%
Максимална спратност је П+1
Није изграђена
НН- улица Љубљанска до парцеле 288, цца 150м
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже и прикључење на око 100m на постојећу
DN 150mm у Љубљанској улици.
Није изграђена канализациона мрежа.
Постоји могућност прикључења из ул. Љубљанске и
Сутјеске
Није изграђен

_

Број: 37. Страна 1193. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

_

Врбас /Савино Село
215/1
општина Врбас
Бранка Делетића
блок"28"
Породично становање
2
1385 м
План генералне регулације насеља Савино Село са
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду новог
планског документа

План генералне регулације насеља Савино Село са
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)

Намена зоне
Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

Становање, становање са
економским објектима у
функцији пољопривредне производње
Максимални степен искоришћености парцеле 40%.
Максимални степен изграђености парцеле 0,6-1,0
П+1+Пк
Да
НН да
PVC 63 испред парцеле, са исте стране ул. Б.Делетића
или PVC 90 са друге стране улице Б.Делетића.
Изграђена је канализација ПВЦ 315 у ул. Б.Делетића - још
није у функцији.
На наведеном постоји разведена дистрибутивна гасна
мрежа ниског притиска пречника д40 са обе стране улице.
За потребе средњег притиска 6-10бар, прикључак се
може довести из улице Јанка Чмелика где је пречник
полиетиленских цеви д160
Да

Број: 37. Страна 1194. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Савино Село
2932/1
општина Врбас
Пашњак
блок"36"
Радна зона
2
198797 м
План генералне регулације насеља Савино Село
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Савино Село
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости

_

са

са

Производња, складишни простор, пословање.
Делатности које према еколошком оптерећењу могу бити
лоциране на одређеном одстојању од стамбеног ткива тако
да њихова функција на том растојању не угрожава
функцију становања.
Максимални степен искоришћености парцеле 60%
Максимални степен изграђености парцеле
1,2
Минимални проценат озелењених површина 20%

Дозвољена спратност

Максимално П+1, максимално П+1+Пк (пословни објекти),
максимално П+0 (производни објекти)

Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

Не
ВН и НН улица Петра Драпшина
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Гас

Тротоар

На наведеном не постоји разведена дистрибутивна гасна
мрежа ниског притиска. Најближе место прикључења у
зависности од потребе потрошача је из улице Петра
Драпшина на мрежу ниског притиска од 1-4бар. За потребе
средњег притиска 6-10бар, прикључак се може
Не

Број: 37. Страна 1195. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова

Врбас /Савино Село
2933/18
општина Врбас
Пашњак
блок"35"
Радна зона
2
29913 м
План генералне регулације насеља Савино Село
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)
План генералне регулације

Издавањем локацијских услова директно из
планског документа

Да

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

План генералне регулације насеља Савино Село
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)

Намена зоне

Максимални индекс заузетости

Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод
Канализација (употребљених вода, не АТК)

Гас

Тротоар

_

са

са

производња, складишни простор, пословање
Делатности које према еколошком оптерећењу могу бити
лоциране на одређеном одстојању од стамбеног ткива тако
да њихова функција на том растојању не угрожава
функцију становања
Максимални степен искоришћености парцеле 60%
Максимални степен изграђености парцеле
1,2
Минимални проценат озелењених површина 20%
Максимално П+1, максимално П+1+Пк (пословни објекти),
максимално П+0 (производни објекти)
Не
ВН и НН улица Петра Драпшина
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња јавне
водоводне мреже, прикључењем на вод.мр. PVC 110 у ул.
П. Драпшина, на ≈ 80m северно од парцеле.
Изграђена је канализација ПВЦ 315 у ул. П.Драпшина, на ≈
80m северно од парцеле - још није у функцији.
На наведеном не постоји разведена дистрибутивна гасна
мрежа ниског притиска. Најближе место прикључења у
зависности од потребе потрошача је из улице Петра
Драпшина на мрежу ниског притиска од 1-4бар. За потребе
средњег притиска 6-10бар, прикључак се може
Не

Број: 37. Страна 1196. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године __
Oпштина / Kатастарска општина
Број парцеле
Власник
Потес/Улица
Блок
Планирана намена
Површина
Плански основ
Услов за добијање локацијских услова
Издавањем локацијских услова
планског документа

директно из

Правила грађења и смернице из усвојеног
планског документа или смернице за израду
новог планског документа

Намена зоне

Максимални индекс заузетости

Врбас /Савино Село
2933/19
општина Врбас
Пашњак
блок"36"
Радна зона
2
11477 м
План генералне регулације насеља Савино Село
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)
План генералне регулације

_

са

Да
План генералне регулације насеља Савино Село
детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта
( Сл.лист општине Врбас 18/2008)

са

производња, складишни простор, пословање
Делатности које према еколошком оптерећењу могу бити
лоциране на одређеном одстојању од стамбеног ткива тако
да њихова функција на том растојању не угрожава
функцију становања
Максимални степен искоришћености парцеле 60%
Максимални степен изграђености парцеле
1,2
Минимални проценат озелењених површина 20%

Дозвољена спратност

Максимално П+1, максимално П+1+Пк (пословни објекти),
максимално П+0 (производни објекти)

Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

Не
ВН и НН улица Петра Драпшина
Нема изграђене водоводне мреже.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Гас

Тротоар

На наведеном не постоји разведена дистрибутивна гасна
мрежа ниског притиска. Најближе место прикључења у
зависности од потребе потрошача је из улице Петра
Драпшина на мрежу ниског притиска од 1-4бар. За потребе
средњег притиска 6-10бар, прикључак се може
Не

Број: 37. Страна 1197. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године__

_

Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Oдлука о доношењу програма
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини за 2020. годину у Општини Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 15/2020).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Врбас “.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-116/2020-I/01
Дана:15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

179.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016 и 88/2019/, члана 37. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса („Службени лист општине Врбас“, број 9/2015,
12/2015, 20/2015, 6/2016 и 17/2017) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018/, Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 15. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор
Предузећа, на седници одржаној дана 9. децембра 2020. године, под бројем 04-13927/3.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-119/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1198. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године

_

180.
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
број 15/2016 и 88/2019 ), члана 37. став 3. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 2/2013,
7/2015,9/2015,12/2015,6/2016 и 29/2017) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 15. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Врбас за 2019. годину, коју је донео Надзорни одбор Предузећа,
на седници одржаној дана 27. јула 2020. године, под бројем 04-2867/2.
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-117/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

181.
На основу члана 28. став 2. Закона о култури /„Службени гласник Републике
Србије'', број 72/09, 13/16 и 6/20/, члана 15. Став 1. Закона о библиотечко –
информационој делатности /„Службени гласник Републике Србије'', број 52/11/ и члана
36. став 1. Тачка 12. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас'', број
26/18/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. децембра 2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавне
библиотеке „Данило Киш'' из Врбаса који је Управни одбор Установе донео под бројем
148/20 на седници од 2. децембра 2020. године.
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-125/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1199. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године

_

182.
На основу члана 46. и 47. Закона о локалним изборима Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,34/2010 – Одлука УС,
54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20 - аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 15. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас Игору
Шкундрићу из Врбаса, улица Бранка Радичевића број 11, са Изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ пре истека времена на које је изабран, због
подношења писане оставке на мандат одборника Скупштине општине Врбас, између две
седнице Скупштине општине Врбас..
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 46. и 47. Закона о локалним изборима
Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,34/2010
– Одлука УС, 54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20 - аутентично тумачење и 68/2020),
којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран
подношењем оставке, да о оставци коју је одборник поднео између две седнице
Скупштине општине у форми оверене писане изјаве Скупштина одлучује на првој
наредној седници и да одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног
за оверу потписа, Председнику Скупштине у року од три дана од дана овере.
Одборник Скупштине општине Врбас Игор Шкундрић из Врбаса. Бранка
Радичевића број 11, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, дана 2.
децембра 2020. године лично је поднео писану оставку, оверену код Јавног бележника у
Врбасу 2. децембра 2020. године, на дужност одборника Скупштине општине Врбас и
исту је доставио Председнику Скупштине општине Врбас у законом прописаном року 2.
децембра 2018. године.
Пошто су испуњени услови из члана 46. и 47. Закона о локалним изборима
Скупштина општине Врбас донела је Решење о престанку мандата одборника као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-113/2020-I/01
Дана:15. децембра 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1200. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године

_

183.
На основу члана 46. и 47. Закона о локалним изборима Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,34/2010 – Одлука УС,
54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20- аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина
општине Врбас на седници одржаној 15. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас Дарку
Васиљевићу из Врбаса, улица Исе Секицког број 34, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ –
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић
Палма“ пре истека времена на које је изабран, због подношења писане оставке на
мандат одборника Скупштине општине Врбас, између две седнице Скупштине општине
Врбас.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења је члан 46. и 47. Закона о локалним
изборима Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07,34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20- аутентично
тумачење и 68/2020), којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран подношењем оставке, да о оставци коју је одборник поднео
између две седнице Скупштине општине у форми оверене писане изјаве Скупштина
одлучује на првој наредној седници и да одборник лично подноси оставку, оверену код
органа надлежног за оверу потписа, Председнику Скупштине у року од три дана од дана
овере
Одборник Скупштине општине Врбас Дарко Васиљевић из Врбаса – улица Исе
Секицког бр. 34, са Изборне листе – ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, дана 7. децембра 2020.
године лично је поднео писану оставку, оверену код Јавног бележника у Врбасу 7.
децембра 2020. године, на дужност одборника Скупштине општине Врбас и исту је
доставио Председнику Скупштине општине Врбас у законом прописаном року 7.
децембра 2020. године.
Пошто су испуњени услови из члана 46. и 47. Закона о локалним изборима
Скупштина општине Врбас донела је Решење о престанку мандата одборника као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-114/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1201. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године

_

184.
На основу члана 46. Закона о локалним изборима Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,34/2010 – Одлука УС, 54/2011,
12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20- аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине
Врбас на седници одржаној 15. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас Петру
Канкарашу из Врбаса, улица Ивана Милутиновића 22, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ
– „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић
Палма“ пре истека времена на које је изабран, услед наступања смрти одборника.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 46. Закона о локалним изборима
Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07,34/2010
– Одлука УС, 54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – II, 16/20- аутентично тумачење и 68/2020 ),
којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран
ако наступи смрт одборника.
Како је Петар Канкараш преминуо 19. новембра 2020. године Скупштина oпштине
Врбас донела је решење о престанку мандата одборнику Петру Канкарашу услед
наступања смрти одборника као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се поднети жалба
Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-115/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020.године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1202. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године

_

185.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење и
68/2020) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. децембра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потвђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Види Митић из Бачког
Доброг Поља, улица Саве Ковачевића број 42, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– ЗА НАШУ ДЕЦУ.
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје до
истека мандата одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 –
аутентично тумачење и 68/2020) је регулисано да када одборнику који је изабран са
коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена на које је изабран,
мандат се додељује првом следећем кандидату на истој изборној листи коме није
додељен мандат – припаднику исте политичке партије, да о потврђивању мандата новог
одборника одлучује Скупштина општине на седници Скупштине и да мандат новог
одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.
Како је Игору Шкундрићу из Врбаса – Бранка Радићевића број 11, са Изборне
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, престао мандат одборника Скупштине
општине Врбас због подношења оверене писане оставке између две седнице Скупштине
општине Врбас, Општинска изборна комисија Врбас доделила је мандат и издала
Уверење о избору за одборника Скупштине општине Врбас првом следећем кандидату
са исте Изборне листе – припаднику исте политичке партије, коме није додељен мандат
одборника – Види Митић из Бачког Доброг Поља – улица Саве Ковачевић број 42. Пошто
су испуњени услови из члана 48. и 56. Закона о локалним изборима Скупштина општине
Врбас донела је Решење о потврђивању мандата одборника као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-122/2020-I/01
Дана:15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1203. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године

_

186.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично тумачење и
68/2020) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. децембра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потвђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Немањи Вуковићу из
Бачког Доброг Поља, улица Ивана Милутиновића број 39/а, са Изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган
Марковић Палма“.
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје до
истека мандата одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj
129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично тумачење и
68/2020) је регулисано да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на истој изборној листи коме није додељен мандат - припаднику
исте политичке партије, да о потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина
општине на седници Скупштине и да мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
Како је Дарку Васиљевићу из Врбаса, улица Исе Секицког број 34, са Изборне
листе Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, престао мандат одборника
Скупштине општине Врбас 15. децембра 2020. године због подношења оверене писане
оставке између две седнице Скупштине општине Врбас, Општинска изборна комисија
Врбас доделила је мандат и издала Уверење о избору за одборника Скупштине општине
Врбас првом следећем кандидату са исте Изборне листе - припаднику исте политичке
партије, коме није додељен мандат одборника – Немањи Вуковићу из Бачког Доброг
Поља, улица Ивана Милутиновића број 39/а. Пошто су испуњени услови из члана 48. и
56. Закона о локалним изборима Скупштина општине Врбас донела је Решење о
потврђивању мандата одборника као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-123/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1204. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године
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187.
На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично тумачење и
68/2020) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. децембра 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
I
Потвђује се мандат одборника Скупштине општине Врбас Мирку Фатушићу, из
Врбаса, улица Банатска број 10, са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.
II
Мандат одборника почиње да тече од дана доношења овог Решења и траје до
истека мандата одборника којем је престао мандат.
III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj
129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II, 16/20 – аутентично тумачење и
68/2020) је регулисано да када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом
следећем кандидату на истој изборној листи коме није додељен мандат - припаднику
исте политичке партије, да о потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина
општине на седници Скупштине и да мандат новог одборника траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
Како је Петру Канкарашу из Врбаса, улица Ивана Милутиновића 22, са Изборне
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)
– Драган Марковић Палма“ престао мандат одборника Скупштине општине Врбас услед
наступања смрти одборника, Општинска изборна комисија Врбас доделила је мандат и
издала Уверење о избору за одборника Скупштине општине Врбас првом следећем
кандидату са исте Изборне листе - припаднику исте политичке партије коме није
додељен мандат одборника – Мирку Фатушићу из Врбаса, улица Банатска број 10.
Пошто су испуњени услови из члана 48. и 56. Закона о локалним изборима Скупштина
општине Врбас донела је Решење о потврђивању мандата одборника као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-124/2020-I/01
Дана:15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1205. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године
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188.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj
129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење) и
члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. децембра 2020. године, донела јe
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
Разрешавају се дужности чланови Општинске изборне комисије у сталном
саставу и то:
1. Председник:
Жељко Лаиновић, магистар права, предлагач Одборничка група „Александар Вучић
- брже, јаче, боље“, члан Српске напредне странке.
Зменик председника:
Милан Плећаш, заменик председника, дипломирани правник, предлагач
Одборничка група „Александар Вучић - брже, јаче, боље“, члан Српске напредне
странке.
2. Члан:
Ирина Влаховић, предлагач Одборничка група „Александар Вучић - брже, јаче,
боље“, члан Српске напредне странке.
Заменик члана:
Јелена Новокмет, предлагач Одборничка група „Александар Вучић - брже, јаче,
боље“, члан Српске напредне странке.
3. Члан:
Жељка Милановић, предлагач Одборничка група „Александар Вучић - брже, јаче,
боље“, члан Српске напредне странке.
Заменик члана:
Сања Стоисављевић, предлагач Одборничка група „Александар Вучић - брже, јаче,
боље“, члан Српске напредне странке.
4. Члан:
Душица Јаковљевић, предлагач Одборничка група „Александар Вучић - брже, јаче,
боље“, члан Српске напредне странке.
Заменик члана:
Бранислав Аврамовић , предлагач Одборничка група „Александар Вучић - брже,
јаче, боље“, члан Српске напредне странке.

Број: 37. Страна 1206. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године
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5. Члан:
Рајко Кривокапић, предлагач Одборничка група Социјалистичка партија Србије
СПС.
Заменик члана:
Срђан Килибарда, предлагач Одборничка група Социјалистичка партија Србије
СПС.
6. Члан:
Љубомир Ковач, предлагач Одборничка група Социјалистичка партија Србије СПС.
Заменик члана:
Петар Костић, предлагач Одборничка група Социјалистичка партија Србије СПС.
7. Члан:
Сафет Хаџић, предлагач Одборничка група Покрет социјалиста- Александар Вулин.
Заменик члана:
Вујовић Ивана, предлагач Одборничка група Покрет социјалиста- Александар
Вулин.
8. Члан:
Југ Вукићевић, предлагач Одборничка група „Ослободимо Врбас-Доста је било“.
Заменик члана:
Славиша Игњатовић, предлагач Одборничка група „Ослободимо Врбас-Доста је
било“.
9. Члан:
Далибор Кривокапић, предлагач Одборничка група „Српска радикална странка-др
Војислав Шешељ и независни одборник“
Заменик члана:
Љубомир Башановић, предлагач Одборничка група „Српска радикална странка-др
Војислав Шешељ и независни одборник“
10. Секретар:
Јелена Ђурковић, дипломирани правник.
Заменик секретара:
Милица Копривица, дипломирани правник.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-158/2020-I/01
Дана:15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1207. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године

_

189.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj
129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење) и члана
36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', 26/2018), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 15. децембра 2020. године, донела јe
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
У Општинску изборну комисију у сталном саставу именују се:
1. За председника:
Tијана Вуковић, дипломирани правник, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
За заменика председника:
Мирна Пароци, заменик председника, дипломирани правник, предлагач Одборничка
група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
2. За члана:
Душанка Јаковљевић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ.
За заменика члана:
Немања Ловић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ.
3. За члана:
Драган Квргић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ.
За заменика члана:
Миљко Миљанић, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ.
4. За члана:
Јанош Догнар, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ.
За заменика члана:
Душан Проле, предлагач Одборничка група АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ.

Број: 37. Страна 1208. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године
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5. За члана:
Рајко Кривокапић, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије Јединствена Србија“.
За заменика члана:
Соња Премовић, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије Јединствена Србија “.
6. За члана:
Љубомир Ковач, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије Јединствена Србија “.
За заменика члана:
Петар Костић, предлагач Одборничка група „Социјалистичка партија Србије Јединствена Србија “.
.
7. За члана:
Милош Рогановић, предлагач Одборничка група „Ослободимо Врбас“.
За заменика члана:
Југ Вукићевић, предлагач Одборничка група „Ослободимо Врбас“.
8. За члана:
Мартин Глушац, предлагач Одборничка група „Српска радикална странка за Врбас“.
За заменика члана:
Милош Митровић, предлагач Одборничка група „Српска радикална странка за
Врбас“.
9. За секретара:
Јелена Ђурковић, дипломирани правник.
За заменика секретара:
Милица Копривица, дипломирани правник.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас“.

Број: 37. Страна 1209. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године
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Образложење
Чланом 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10
– Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 16/20 – аутентично тумачење) прописано је да
општинску изборну комисију у сталном саставу именује скупштина општине на предлог
одборничких група образованих у скупштини општине сразмерно броју одборника.
Постојећи састав Општинске изборне комисије, не одражава садашњи састав
одборника у одборничким групама образованих у Скупштини општине Врбас. Из
наведеног разлога потребно је донети Решење о именовању Општинске изборне комисије
на предлог одборничких група образованих у Скупштини општине Врбас сразмерно броју
одборника.
Све одборничке групе образоване у Скупштини општине Врбас доставиле су
Скупштини општине Врбас своје предлоге за чланове Општинске изборне комисије у
сталном саставу.
На основу достављених предлога одборничких група образованих у Скупштини
општине Врбас и Предлога решења који је утврдила Комисија за кадровска,
административна питања и радне односе, у складу са одредбама члана 13. и 14. Закона
о локалним изборима Скупштина општине Врбас донела је Решење о именовању
Општинске изборне комисије као у диспозитиву Решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 24 часа од доношења Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-159/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

190.
На основу члана 29. став 1. тачка 3., члана 41. став 1. тачка 5. и члана 42.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сужбени гласник РС“, број 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010), члана 36. и 119.
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) и члана 3.
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“ број 22/2020), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 15. децембра 2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНOВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС
I Разрешава ју
општине Врбас:

се

чланови Општинског штаба за ванредне ситуације

1. Синиша Адамовић, ЈКП „Комуналац“ Врбас,
2. Проле Душан, ЈКП „Стандард“ Врбас.

Број: 37. Страна 1210. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године
II У Општински Штаб за ванредне ситуације општине Врбас и м е н у ј у

_

с е:

1. Игор Шкундрић, ЈКП „Комуналац“ Врбас,
2. Вељко Ковачевић, ЈКП „Стандард“ Врбас,
3. Нада Батрићевић, Центар за социјални рад општине Врбас.
III Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-121/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

191.
На основу члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас“, број 26/2018) и члана 11. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 18/2016 и 26/2017), Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној 15. децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ
ВРБАС

I
Предраг Ројевић
разрешава
с е дужности председника Комисије за
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у општини Врбас.

II
Милан Глушац
именује
с е за председника Комисије за отуђење или
давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у општини Врбас.

II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-155/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1211. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године

_

192.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 36. став 1. тачке 11. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници
одржаној 15. децембра 2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА

I
Р а з р е ш а в а ј у с е председник и члан Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса и то:
1. Вељко Ковачевић, председник,
2. Игор Црњански, члан.
II
У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Врбас из Врбаса
именују се:
1. Игор Црњански, за председника и
2. Миљана Марковић, за члана.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-156/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1212. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године

_

193.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и
члана 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018),
Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 15. децембра 2020. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ „4. ЈУЛИ“ У ВРБАСУ

I
Разрешавају
с е дужности чланови Школског одбора Средње стручне
школе „4. јули“ у Врбасу из реда родитеља и то:
1. Драгица Новак и
2. Весна Николић.

II
Име нују
с е чланови Школског одбора Средње стручне школе „4. јули“ у
Врбасу из реда родитеља и то:
1. Јосип Олах и
2. Тања Филиповић.

III
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-157/2020-I/01
Дана: 15. децембра 2020. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

Број: 37. Страна 1213. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године
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180. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
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1202

186. РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРБАС (НЕМАЊА ВУКОВИЋ)
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_

Број: 37. Страна 1214. Службени лист општине Врбас, 15. децембар 2020. године
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