СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 15. ВРБАС 11. ЈУН 2020. ГОДИНА LIV
66.
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 и
83/2018), члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас", број 18/2016 и 26/2017 ) , тачке 2., 3. и 5. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас
(„Службени гласник републике Србије“, број 14/2020) и члана 36. Статута општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Привремени орган општине Врбас, на
седници одржаној 5. јуна 2020. године, донео је
OДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2020. ГОДИНУ У ОПШТИНИ ВРБАС
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
за 2020. 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,
К.О. Савино Село, 215/1, 2932/1, 2933/18, 2933/19

Број: 15. Страна 288. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2020. године____________
Oпштина / Kатастарска општина

Врбас /Врбас-град

Број парцеле

10583

Власник

општина Врбас

Потес/Улица

Светозара Марковића

Блок

блок "86"

Планирана намена

Породично становање

Површина

1621 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)

Максимални индекс заузетости

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%

Дозвољена спратност

По+П+1+Пк

Саобраћајница

Да

Електрична енергија

НН- да

Водовод

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: 15. Страна 289. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 290. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 291. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 292. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 293. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 294. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 295. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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)

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

Намена зоне

Максимални индекс заузетости
Дозвољена спратност
Саобраћајница
Електрична енергија

Број: 15. Страна 296. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 297. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 298. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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
Не
документа
Правила грађења и смернице из усвојеног планског
Смернице за израду новог планског документа
документа или 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
просторе и које негативно утичу на околину привредни, склади
услужни и слични објекти. Ови комплекси ће се реализоват
основу планова детаљне регулације уз израду студије про
утицаја на животну средину за потенцијалне загађиваче.
70% рачунајући објекте високоградње, мин.20% зелених површ
Производни и складишни високо приземље, По+П+2
Не
ВН - ЗТС Војводина промет
НН ул Лазе Костића
Нема изграђене водоводне мреже. Могућа изградња ј
водоводне мреже прикључењем на АC 100mm на ≈280m
парцеле, на углу Л.Костића и И.Л.Рибара.

Колектор AB DN 1200, на ≈235m од парцеле, према ул. Л.Костић

Да, из улице Иве Лоле Рибара за мање капацитете и за
капацитете из улице угао Густава Крклеца Лазе Костић
прикључног вода Куцура – Врбас-С. Село
Не

Број: 15. Страна 299. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 300. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 301. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 302. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 303. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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, 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
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: 15. Страна 304. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 305. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 306. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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 6-10бар са Куцурског пута у зависности од потре
Не

Број: 15. Страна 307. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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 6-10бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 15. Страна 308. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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 6-10бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 15. Страна 309. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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 6-10бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 15. Страна 310. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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 6-10бар са Куцурског пута у зависности од потр
Не

Број: 15. Страна 311. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 312. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 313. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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 6-10бар са Куцурског пута у
зависности од
Не

Број: 15. Страна 314. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 315. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 316. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 317. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 318. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 319. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 320. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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
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

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: 15. Страна 321. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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

Дозвољена спратност

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.

Канализација (употребљених вода, не АТК)

Није изграђена канализациона мрежа.

Тротоар

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%

Саобраћајница
Електрична енергија
Водовод

Гас

са

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: 15. Страна 322. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 323. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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: 15. Страна 324. Службени лист општине Врбас, 11. јун 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 2/2020).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном
листу општине Врбас “.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-36/2020-I/01
Дана: 5. јуна 2020. године
ВРБАС

Председник Привременог органа,
Милан Глушац, с.р.

67.
На основу члана 6. став 5. Закона о путевима („Службени гласник РС“, број
41/2018 и 95/2018 - др. закон) и члана 2., 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Врбас и образовању Привременог органа општине Врбас („Службени
гласник РС“, број 14/2020), по прибављеној сагласности Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 344-03-9062 од 12. марта 2020.
године, Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној 5. јуна 2020. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРАВЦА ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ПРВОГ И ДРУГОГ
РЕДА КОЈИ ПРОЛАЗЕ КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРБАС
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се правци пружања државних путева IБ и II реда који
пролазе кроз насељена места на територији општине Врбас.
Члан 2.
Насељена места кроз која се одређују правци пружања државних путева IБ и II
реда у смислу ове Одлуке су:
1. Насељено место ВРБАС,
2. Насељено место БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ,
3. Насељено место ЗМАЈЕВО,

Број: 15. Страна 325. Службени лист општине Врбас, 11. јун 2020. године______________
4. Насељено место РАВНО СЕЛО,
5. Насељено место САВИНО СЕЛО,
6. Насељено место КУЦУРА,

II ПРАВЦИ ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ВРБАС
Члан 3.
Траса државног пута IБ реда број 15 пролази кроз насељено место Врбас, из
правца Куле ка правцу Србобран, улицама Кулски пут, Кларе Фејеш Мире,
Октобарска, Данила Бојовића, Његошева и Ивана Милутиновића, од km 71+084 до
km 78+415, укупне дужине 7.331m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
од 6.8 до 13.6

дужина (m)
7.331

Члан 4.
Траса државног пута IIА реда број 113 пролази кроз насељено место Врбас, из
правца Фекетића ка правцу Бачко Добро Поље, улицама Његошеве, Петра
Шегуљева и Књегиње Милице од km 10+054 до km 11+000, укупне дужине 946m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
од 6.0 до 10.5

дужина (m)
946

Члан 5.
Траса државног пута IIБ реда број 305 пролази кроз насељено место Врбас, из
Врбаса ка правцу Куцура, улицом Мајора Милорада Рађеновића, од km 0+000 до km
0+467, укупне дужине 467m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
од 6.0 до 10.0

дужина (m)
467

III ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО БАЧКО
ДОБРО ПОЉЕ
Члан 6.
Траса државног пута IIA реда број 113 пролази кроз насељено место Бачко
Добро Поље, из правца Врбаса ка правцу Змајево, улицом Маршала Тита, од km
17+260 до km 19+262 укупне дужине 2.002 m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
од 6.0 до 6.3

дужина (m)
2.002
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IV ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО
ЗМАЈЕВО
Члан 7.
Траса државног пута IIA реда број 112 пролази кроз насељено место Змајево
из правца Равног Села ка правцу Сириг, улицом Тамбураша, Маршала Тита, Иве
Лоле Рибара, Ивана Милутиновића и Мађарска од km 53+866 до km 57+367 укупне
дужине 3.501m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
од 6.0 до 6.5

дужина (m)
3.501

Члан 8.
Траса државног пута IIA реда број 113 пролази кроз насељено место Змајево
из правца Бачког Доброг Поља ка правцу Степановићево, улицом Миланкова, Иве
Лоле Рибара, Ивана Милутиновића и Владе Ћетковића, од km 22+835 до km 23+941
укупне дужине 1.106m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
од 5.6 до 6.4

дужина (m)
1.106

V ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО РАВНО
СЕЛО
Члан 9.
Траса државног пута IIA реда број 112 пролази кроз насељено место Равно
Село из правца Деспотова ка правцу Змајево, улицом Првомајска, Иве Лое Рибара,
Маршала Тита и 29.новембра, од km 48+314 до km 51+609 укупне дужине 3.295m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
од 6.0 до 6.5

дужина (m)
3.295

VI ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО
СЕЛО

САВИНО

Члан 10.
Траса државног пута IIA реда број 108 пролази кроз насељено место Савино
Село из правца Кула ка правцу Деспотово, улицом Мараша Тита, од km 37+002 до
km 39+224 укупне дужине 2.222m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
од 6.0 до 6.5

дужина (m)
2.222
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Члан 11.
Траса државног пута IIБ реда број 305 пролази кроз насељено место Савино
Село, из правца Куцуре до Савиног Села, улицом Јанка Чмелика, од km 11+515 до
km 12+167, укупне дужине 652m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
6,0

дужина (m)
652

VII ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО КУЦУРА
Члан 12.
Траса државног пута IIБ реда број 305 пролази кроз насељено место Куцура,
из правца Врбас ка правцу Савино Селo, улицом Партизанска и Маршала Тита, од
km 5+290 до km 8+110, укупне дужине 2.820m.
Коловозна конструкција
асфалт

ширина (m)
од 6.0 до 6.6

дужина (m)
2.820

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проглашењу
правца деонице магистралног пута М-3 у Титовом Врбасу („Службени лист општине
Титов Врбас“, број 10/1990).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врбас“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-37/2020-I/01
Дана: 5. јуна 2020. године
ВРБАС

Председник Привременог органа,
Милан Глушац, с.р.
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68.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18), члана
537. Закона о привредним друштвима( („Службени гласник Републике Србије“, број
36/2011 и 99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), тачке 2.,
3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и образовању Привременог
органа („Службени гласник Републике Србије'', број 14/2020), члана 5. Одлуке о
покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за грађевинско земљиште,
изградњу и путеве „ Дирекција за изградњу“ Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 22/2015) и члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“,
број 26/2018), Привремени орган општине Врбас , на седници одржаној 5. јуна 2020.
године, донео је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ „ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ“ ВРБАС – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2019. ГОДИНУ.
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу” Врбас - у
ликвидацији за 2019. годину, Врбас - Маршала Тита 89, уписаног у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре под бројем БД 252/2016 од
6.01.2016. године, матични број: 08681929, ПИБ: 100636289, који је саставио
ликвидациони управник 30.03.2020. године у складу са прописима којима се уређује
рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Усвојени Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за грађевинско
земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу” Врбас – у ликвидацији за
2019. годину региструје се у складу са Законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „ Службеном листу општине Врбас“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-35/2020-I/01
Дана: 5. јуна 2020. године
ВРБАС

Председник Привременог органа,
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69.
На основу члана 25. и члана 32. Закона о рачуноводству („Службени гласник
РС", број 62/2013, 30/2018 и 73/2019), тачке 2., 3. и 5. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Врбас и образовању Привременог органа („Службени гласник
Републике Србије'', број 14/2020), члана 5. Одлуке о покретању поступка ликвидације
Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за
изградњу “Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 22/2015) и члана 36. Статута
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Привремени орган
општине Врбас, на седници одржаној 5. јуна 2020. године, донео је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ИЗГРАДЊУ И ПУТЕВЕ
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ВРБАС – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас – у
ликвидацији за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, који је саставио
ликвидациони управник 20.05.2020. године у складу са прописима којима се уређује
рачуноводство.
Оглас о покретању поступка ликвидације над друштвом Јавно предузеће за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас објављен
је на сајту Агенције за привредне регистре дана 06.01.2016. године под бројем БД
252/2016, матични број: 08681929, ПИБ: 100636289.
Члан 2.
Усвојени Редован годишњи финансијски извештај Јавног предузећа за
грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу'' Врбас – у
ликвидацији за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године региструје се у
складу са законом о регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу општине Врбас".
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:011-34/2020-I/01
Дана: 5. јуна 2020. године
ВРБАС

Председник Привременог органа,
Милан Глушац, с.р.
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70.
На основу тачке 2., 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Врбас и
образовању Привременог органа општине Врбас („Службени гласник Републике
Србије'', број 14/2020), члана 36. Статута општине Врбас („Службени лист општине
Врбас'', број 26/2018), члана 24. Одлуке о промени оснивачког акта Апотеке Врбас
услед поделе Здравственог центра „Вељко Влаховић'' Врбас („Службени лист
општине Врбас'', број 3/2014) и члана 17. и 25. Статута Апотеке Врбас број 02-11 од
22.01.2008. године и Одлуке о изменама и допунама Статута Апотеке Врбас број 208
од 09.05.2011. године, Привремени орган општине Врбас, на седници одржаној 5.
јуна 2020. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ „ВРБАС'' У ВРБАСУ

I
Светлана Јововић, рођена Бркић, р а з р е ш а в а с е
Управног одбора Апотеке „Врбас'' у Врбасу, из реда запослених.

дужности члана

II
Дипломирани фармацеут Јелена Мицић и м е н у ј e
Управног одбора Апотеке „Врбас'' у Врбасу, из реда запослених.

с е

за члана

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:112-67-37/2020-I/01
Дана: 5. јуна 2020. године
ВРБАС

Председник Привременог органа,
Милан Глушац, с.р.
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