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                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                                                             ОПШТИНЕ  ВРБАС 
 

 

 

16. 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, 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 и 37/2019-др.закон), члана 14, 36. став 1. тачка 5. и члана 119. 
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина 
општине Врбас, по прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Врбас, 
број 350-1-28/2019-IV/05 од 30. децембра 2019. године, на седници одржаној  28.  
јануара 2020. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКА БРОЈ „27“ И „36“ У ВРБАСУ 

 
Члан 1. 

 

            Овом Одлуком доноси се Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 
број „27“ и „36“ у Врбасу (у даљем тексту: План) који је израђен од стране ЈКП 
„Комуналац“ Врбас, под бројем 10-10110/13-19, а који је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела. 
Текстуални део плана се објављује у „Службеном листу општине Врбас“ и на 

интернет страници општине Врбас. 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
2. ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

Б.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

            I    ОПШТИ ДЕО 
1. УВОД 

БРОЈ  3.  ВРБАС  28. ЈАНУАР  2020. ГОДИНА   LIV 
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2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
4. ОПИС ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
           II  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА 
           III ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ 
           IV  ПРИМЕНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
 

В.   ГРАФИЧКИ ДЕО  
 
            00       ИЗВОД ИЗ ПГР-А                                                                       Р 1:12500                     

01 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ                         Р 1: 500 
02 РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН                                       Р 1: 500 
 

Д.       ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
 

1. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
2. ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
3. УГОВОР О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
Члан 3. 

 
Саставни део ове Одлуке је текстуални део Плана и исти се објављује у 

„Службеном листу општине Врбас“. 
План се у целости објављује и у електронском облику и доступан је путем 

интернета на адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/planska-dok. 
    

Члан 4. 
 

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и 
изградњи. 

План је израђен у три примерка у аналогном и у четири примерка у 
дигиталном облику. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 
један примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине Врбас. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 
један примерак у дигиталном облику чува се у Одељењу за урбанизам, стамбене 
послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе 
Врбас. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 
један примерак у дигиталном облику чува се у ЈКП „Комуналац“ Врбас. 

Један примерак донетог потписаног и овереног Плана у дигиталном облику 
чува се у Покрајинском секретаријату надлежном за послове урбанизма. 
         

Члан 5. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                Председник Скупштине општине, 
Број: 011-6/2020-I/01                             Марјана Мараш, с.р. 
Дана: 28. јануара 2020. године 
ВРБАС  

https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/planska-dok
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ЈКП „ Комуналац'' Врбас 

Број плана: 10-1010/13-19 

Дана: 25. новембра 2019. године 

Врбас 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКА БРОЈ „27“ И „36“ У ВРБАСУ 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

А. ППШТА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

5. РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
6. ЛИЦЕНЦА ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТЕ 
7. РЕШЕОЕ П ПДРЕЂИВАОУ ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТЕ 
8. ИЗЈАВА ПДГПВПРНПГ УРБАНИСТЕ 

 
 

Б.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕП 
 

            I    ППШТИ ДЕП 
6. УВПД 
7. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ 
8. ИЗВПД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
9. ППИС ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДППУНА 
10. АНАЛИЗА И ПЦЕНА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА  

 

           II  ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ТЕКСТУАЛНПГ ДЕЛА 
           III ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ У ГРАФИЧКПМ ДЕЛУ 
           IV  ПРИМЕНА ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПЛАНА 

 
 

В.   ГРАФИЧКИ ДЕП  
  
           00        ИЗВПД ИЗ ПГР-А                                                                                     Р 1:12500 

01 ГРАНИЦА ПБУХВАТА ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ      Р 1:500 
02 РЕГУЛАЦИПНП-НИВЕЛАЦИПНИ ПЛАН                                           Р 1:500 
 

 

Д.       ДПКУМЕНТАЦИПНА ПСНПВА  
 

4. ПДЛУКА П ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДППУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
5. ПДЛУКА П НЕПРИСТУПАОУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРПЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВПТНУ 

СРЕДИНУ 
6. УГПВПР П ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДППУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
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I. ППШТИ ДЕП 
 
 

1. УВПД 
 
План детаљне регулације блпка „27 и 36“ дпнет је пд стране Скупщтине ппщтине 

Врбас и пбјављен је у  „Службенпм листу ппщтине Врбас“, брпј 18/08. 
 
Изради Измена и дппуна Плана детаљне регулације блпка „27 и 36“ (у даљем тексту: 

Измена и дппуна Плана) приступилп се на пснпву Пдлуке п изради Измена и дппуна Плана 
детаљне регулације блпка „27 и 36“ у Врбасу, „Службени лист ппщтине Врбас‟, бр. 15/19, (у 
даљем тексту: Пдлука п Измени и дппуни Плана)  и Писма п намерама нарушипца Измена и 
дппуна Плана, Наде Жулпвић из Врбаса, ул. Иве Лпле Рибара бр.25 (у даљем тексту: 
нарушилац Плана). Саставни деп Пдлуке п Измени и дппуни Плана је Пдлука п неприступаоу 
израде Стратещке прпцене утицаја на живптну средину, „Службени лист ппщтине Врбас‟, бр. 
15/19.  

 
У складу да Пдлукпм п Измени и дппуни Плана, Нпсилац израде Измена и дппуна 

Плана је Ппщтина Врбас, Пдељеое за урбанизам, стамбене ппслпве, защтиту живптне 
средине и енергетски меначмент ( у даљем тексту: нпсилац Плана). Ппслпви израде Измена 
и дппуна плана ппверени су ЈКП Кпмуналцу Врбас из Врбаса, ул. Саве Кпвашевића бр.87 (у 
даљем тексту: израђиваш Плана).  

 
У складу са Пдлукпм п изради Измене и дппуне Плана, Измена и дппуна Плана се 

пднпсе на: 
 
- измене и дппуне дефинисане Угпвпрпм п изради и Писмпм п намерама. 
- измене и дппуне у смислу Маоих измена и дппуна планских дпкумената. 
 
Пснпвни циљ израде Измена и дппуна Плана је ставраое мпгућнпсти изградое пп 

планиранпј намени и важећим урбанистишким параметрима на катастарским парцелама кпје 
су предмет Измена и дппуна Плана. Визија израде Плана је задпвпљеое савремених 
пптреба кприсника крпз дефинисаое пптималних услпва за изградоу у фпрмиранпј зпни 
„М2“-вищеппрпдишнп стамбенп-ппслпвних садржаја у пбухвату Плана, какп би се 
задпвпљили пптимални услпви за кприщћеое прпстпра на сппственим (припадајућим) 
парцелама. 

 
Циљеви планираоа, кприщћеоа, уређеоа и защтите планскпг ппдрушја је да се: 

пмпгући пптималнп рещеое за уређеое прпстпра и изградоу пбјеката дпбијенп на пснпву 
анализе стаоа и прпмена у прпстпру, и анализе мпгућнпсти развпја ппдрушја, а у циљу 
уређеоа у складу са смерницама утврђеним Планпм генералне регулације за насељенп 
местп Врбас и реалним пптребама кприсника прпстпра. 

 
Кпнцептуални пквир планираоа, кприщћеоа, уређеоа и защтите планскпг прпстпра,  

ппдразумева пре свега ппсебан режим прганизације и кприщћеоа прпстпра и ппбпљщаое 
квалитета и естетских карактеристика пбјекта вищеппрпдишнпг станпваоа у пквиру границе 
Плана.  
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Структуру пснпвних намена прпстпра и кприщћеоа земљищта у пбухвату Плана шини 
грађевинскп земљищте пстале намене планиранп за вищеппрпдишнп стамбенп-ппслпвне 
садржаје. 

 
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ 

 
Правни пснпв за израду и спрпвпђеое Плана налази се у Закпну п планираоу и 

изградои („Службени гласник РС“', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 пдлука УС, 24/11 i 
121/12, 42/13–пдлука УС, 50/2013–пдлука УС,  98/2013–пдлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,  
31/19 и 37/19), Правилнику п садржини, нашину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 
урбанистишкпг планираоа („Службени гласник РС”, бр. 32/19), Пдлуци п изради Измена и 
дппуна Плана детаљне регулације блпка „27 и 36“ у Врбасу и Пдлуци п неприступаоу израде 
Стратещке прпцене утицаја на живптну средину („Службени лист ппщтине Врбас‟, бр. 15/19). 

        Плански пснпв је План генералне регулације за насељенп местп Врбас  („Службени 
лист ппщтине Врбас“, бр. 3/11 и 11/14). 

 
 
3. ИЗВПД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
Вишеппрпдичнп станпваое 
 
Вищеппрпдишнп станпваое је заступљенп на свега пкп 29,72 ha и тп највище у 

централним блпкпвима. Ипак, иакп је заступљенп са пкп 5,9 % у укупнпј ппврщини 
намеоенпј станпваоу свпјим вплуменпм и нашинпм прганизације знашајнп утише на 
ствараое амбијента. 

Планпм дефинисане зпне представљају препвлађујућу намену, унутар кпје је мпгућа 
и ппжељна изградоа ванстамбених ппслпвних садржаја, у функцији центра (нпр. 
административни, ппслпвни, тргпвашки, занатски, културни и слишни садржаји) кпји не 
ремете услпве за пдвијаое функције пснпвне намене. Ппжељан пднпс између станпваоа и 
псталих функција је 70:30 за прпстпрне целине (блпк, улицу, ппдрушје и др.).  

Планира се на прпстприма кпји су већ изграђени, у већпј или маопј мери, пбјектима 
пвпг вида станпваоа, у циљу заврщаваоа заппшетих целина. Тп су централни блпкпви 
(блпкпви брпј 27, 35, 36, 44, 45), ппједини делпви  прпстпра уз улицу Ивана Милутинпвића 
(блпкпви 70, 87 и 95), деп прпстпра уз бплницу (блпк брпј 19), неизграђена ппврщина између 
сппртскпг центра и старпг грпбља (блпкпви брпј 42 и 49) и низ пбјеката уз улицу Миливпја 
Чпбанскпг (у блпку брпј 81).  

Ппсебан нашин изградое представља вищеппрпдишнп станпваое мале спратнпсти 
(П+1+Пк). Мпгуће га је планирати у пквиру нпвпг ппрпдишнпг станпваоа и приликпм 
трансфпрмације блпкпва ппрпдишнпг станпваоа, какп би се на тај нашин ппстигла бпља 
прганизација јавних ппврщина и раципналније кприщћеое грађевинскпг земљищта.  

Реализација вищеппрпдишнпг станпваоа у заппшетим целинама требалп би да буде 
усмерена на мпрфплпщкп-функципналнп дефинисаое изграђених структура и јавних 
ппврщина. Ппжељнп је щтп веће ушещће пратећих садржаја станпваоа да би се пстварила 
мултифункципналнпст прпстпра, а јавне ппврщине функципналнп ппвезале са садржајима 
централних функција и псталих у пкружеоу.  

Мпгуће је градити слпбпднпстпјеће пбјекте и пбјекте у прекинутпм или 
непрекинутпм низу. Тип изградое нпвих пбјеката ће се, пп правилу, ускладити са већ 
изведеним у пкружеоу. Кпд мещпвите намене се предвиђа изградоа пбјеката у 
непрекинутпм низу са пбавезним кплским приступпм на парцелу. Неппхпднп је пажљивп 
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усклађиваое са неппсредним пкружеоем приликпм реализације, ппщтп се пшекује вепма 
дуг прпцес трансфпрмације. 

 
 
8.3.  Правила грађеоа у зпни вишеппрпдичнпг станпваоа 
 
Реализацији пбјеката у намени вищеппрпдишнпг станпваоа треба да претхпди 

разрада крпз план детаљне регулације. Услпви за спрпвпђеое и смернице за разраду су 
наведени у тексту. 

На ппстпјећим пбјектима дпзвпљена је санација, рекпнструкција, адаптација, 
прпмена намене и надградоа са кпсим крпвним равнима на пснпву Плана генералне 
регулације.   

 
 
Врста и намена пбјеката 
 
Пвај  пблик станпваоа ппдразумева  станпваое  у вищеппрпдишним стамбеним 

пбјектима. Дпзвпљена је изградоа вищеппрпдишних стамбених пбјеката, вищеппрпдишних 
стамбенп ппслпвних, ппслпвних  и других пбјеката у функцији станпваоа: гаража, 
инфраструктурних пбјеката трафп станица, ппврщина за паркираое, игру деце, зелених 
ппврщина и сл.  

 
             
Услпви за фпрмираое грађевинске парцеле 
 
Грађевинска парцела је деп грађевинскпг земљищта, са приступпм јавнпј 

сапбраћајнпј ппврщини, кпја је изграђена или планпм предвиђена за изградоу.   
Минимална ппврщина  парцеле за вищеппрпдишнп станпваое је 600,00 m2, најмаоа 

щирина улишнпг фрпнта 15,00 m за пбјекте у низу, а за слпбпднпстпјеће пбјекте 20,00 m. 
 
Индекс заузетпсти за парцеле вишеппрпдичнпг станпваоа 
 
У слушају реализације пбјеката на јавнпј блпкпвскпј ппврщини, макс. индекс 

заузетпсти блпка је 30%, а у слушају реализације пп парцелама 50%, а за угапне пбјекте дп 
60%. 

 
Дпзвпљена спратнпст и висина пбјекта 
 
Максимална спратнпст вищеппрпдишних стамбених пбјеката је Пп+П+4+Пк, а 

усклађује се са пкружеоем. 
 
 
Услпви за изградоу других пбјеката  на истпј грађевинскпј парцели 
 

Дпзвпљава се изградоа другпг нестамбенпг пбјекта на парцели: пратећег,  ппмпћнпг, 
кпмуналнпг, инфраструктурнпг и слишнпг пбјекта,  уз исти степен заузетпсти. 

 
Дпзвпљена међуспбна удаљенпст пбјеката и пбјеката пд границе парцеле 
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Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли: у нeпрeкинутoм низу (oбjeкaт 
нa пaрцeли дoдируje oбe бoшнe линиje грaђeвинскe пaрцeлe), у прeкинутoм низу (oбjeкaт 
дoдируje сaмo jeдну бoшну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe), слoбoднoстojeћи (oбjeкaт нe 
дoдируje ни jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 

         
 

Међуспбна удаљенпст слпбпднпстпјећих пбјеката  и пбјеката кпји се граде у 
прекинутпм низу изнпси најмаое пплпвину висине вищег пбјекта. Удаљенпст се мпже 
смаоити на шетвртину акп пбјекти на наспрамним бпшним фасадама не садржи наспрамне 
птвпре на прпстпријама за станпваое. Пва удаљенпст не мпже бити маоа пд 4,00m акп 
један пд зидпва пбјекта садржи птвпре за дневнп псветљеое.  

 
 
Услпви и начин пбезбеђиваоа приступа парцели, прпстпра за паркираое впзила и 

пграђиваое парцеле  
 
Најмаоа дпзвпљена щирина кплскпг  прилаза грађевинскпј парцели је 2,50m 
Паркираое впзила за сппствене пптребе пбезбеђује се на сппственпј грађевинскпј 

парцели изван ппврщине јавнпг пута и тп једнп паркинг или гаражнп местп на један стан. 
Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентнпм oгрaдoм дo 

висинe oд 2,00m. Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну 
линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe 
oгрaђуje. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja 
сe сaди у oсoвини међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa улишнoj oгрaди нe 
мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje. Услпви за пграђиваое се не пднпсе на изградоу 
пбјеката на јавнпј блпкпвскпј ппврщини.  

Кпнтејнери за привременп пдлагаое смећа се ппстављају у пквиру грађевинске 
парцеле. Исти мпрају бити затвпрени и ппстављени на дпвпљнпј удаљенпсти пд стамбених 
пбјеката.  

У пднпсу на све наведене нумеришке вреднпсти за све видпве станпваоа изузетнп је 
дпзвпљенп пдступаое дп 10%. Изузеткпм се сматрају услпви кпји пнемпгућавају реализацију 
према прпписаним параметрима збпг наслеђених карактеристика велишине, пплпжаја и 
пблика парцеле или пбјеката. Примена кпригпваних вреднпсти не сме да угрпзи пстале 
кприснике прпстпра и да их дпведе у неппвпљан пплпжај. 

 
 
Прпмена намене ппстпјећих пбјеката  
 
За пбјекте на прпстпру где је пбавезна израда плана детаљне регулације, услпви се 

утврђују тим планпм. 
˗ Мпгућа је рекпнструкција пбјеката склпних паду, у пквиру ппстпјећих габарита. 

 У делпвима насеља где није пбавезна израда плана детаљне регулације 
мпгуће је, на пснпву Плана генералне регулације следеће: 

         - прпмена намене из стамбенпг у ппслпвни прпстпр уз услпв да делатнпст не 
угрпжава станпваое (букпм, вибрацијама, непријатним мирисима и сл.). 

         - прпмена намене из ппслпвнпг у стамбени прпстпр укпликп ппстпји мпгућнпст 
приступа из заједнишкпг прпстпра пбјекта (степенищни прпстпр, двприщте за ппрпдишне 
пбјекте) 

         - ппслпвни прпстпр кпји се меоа у стан не мпже имати маое пд 24,00 м2. 
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За сваку прпмену изгледа вищеппрпдишнпг пбјекта (приликпм прпмене намене, 

адаптације или рекпнструкције) неппхпднп је прибавити аутпрску сагласнпст пдгпвпрнпг 
прпјектанта или, укпликп је недпступан, мищљеое "Савеза архитеката Србије". 

 
 

4. ППИС ПБУХВАТА ПЛАНА 
 
Грађевинскп ппдрушје кпје је пбухваћенп Изменпм и дппунпм Плана налази се у 

катастарскпј ппщтини Врбас и пбухвата две катастарке парцеле брпј 6067 и 6068. 
Укупна ппврщина у границама пбухвата Измене и дппуне Плана је 1451 m². 
 
 

5. АНАЛИЗА И ПЦЕНА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА  
 
На предметним катастарским парцелама кпје су предмет Измене и дппуне Плана 

налазе се пбјекти ппрпдишнпг станпваоа, спратнпсти П+0, грађени ппшеткпм ХХ века, лпщег 
бпнитета. Парцеле пп ппврщини и димензијама испуоавају услпв за минималну велишину 
парцеле за реализацију изградое вищеппрпдишнпг пбјекта и није пптребнп оихпвп 
укрупоиваое да би се реализпвала изградоа у складу са задатим урбанистишким 
параметрима у важећем планскпм дпкументу. 

 
 

II. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ТЕКСТУАЛНПГ ДЕЛА ПЛАНА 
 

У Плану детаљне регулације блпка „27 и 26“ у Врбасу („Службени лист ппщтине 
Врбас“, брпј 18/08.), у текстуалнпм делу Плана врщи се следећа измена: 

 
У ташки В.1. ППШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕОА, В.1.2. ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА, 1. ППШТА 

ПРАВИЛА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ппднаслпв ПБАВЕЗНА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА ППСТПЈЕЋИХ 
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА, меоа се и гласи: 

„Пбавезна препарцелација спрпвпди се у слушајевима фпрмираоа регулаципних 
щирина улица и у слушајевима када није мпгућ другашији нашин фпрмираоа грађевинске 
парцеле (на пример: прпбијаое нпвих улица унутар блпкпва или фпрмираое ппврщина за 
разне намене, јавне или ппслпвне, такпђе унутар блпкпва). Када ппстпјеће катастарске 
парцеле свпјпм ппврщинпм и пбликпм испуоавају услпве за изградоу у пквирима задатих 
урбанистишких параметара мпгућа је изградоа без услпвљаваоа спајаоа са суседним 
катастарским парцелама.  

 
Припајаое катастарских парцела примеоује се и тамп где тп није пбавезнп у слушају 

када се ради п парцелама исте намене и када је тп интерес Инвеститпра.“ 
 
У ташки В.1.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ, ПБНПВУ И РЕКПНСТРУКЦИЈУ ПБЈЕКАТА,  

2. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ НПВИХ ПБЈЕКАТА, (Б) Вишеппрпдичнп станпваое на 
грађевинскпј парцели, брище серешеница: 
„Максималан брпј станпва лимитиран је планским стандардпм да је прпсешна брутп 
ппврщина стана 85,00 m².“ 
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 На крају ппглавља В.1.  ППШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕОА дпдаје се решеница: 
 
 
  „Дпзвпљена су пдступаоа пд задатих урбанистишких параметара пд 10%.“ 
 
 

III. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ У ГРАФИЧКПМ  ДЕЛА ПЛАНА 
 
 Карта 1     ПБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПРД                                                          Р 1:500 
       
       Карта 2     РЕГУЛАЦИПНП-НИВЕЛАЦИПНИ ПЛАН                                                  Р 1:500 
 
 

IV. ПРИМЕНА ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПЛАНА 
 

Дпнпщеоем Измена и дппуна План детаљне регулације блпка „26 и 37“, План 
детаљне регулације блпка „26 и 37“ („Службени лист ппщтине Врбас“, бр.18/08.), пстаје на 
снази и примеоује се у свему, псим у делпвима за кпји се дпнпсе Измене и дппуне Плана. 
Дпзвпљена су пдступаоа пд задатих урбанистишких параметара пд 10% се примеоује на цеп 
пбухват Плана детаљне регулације блпка „26 и 37“, щтп је у складу са планпм вищег реда. 

 
          Измена и дппуна План детаљне регулације блпка „26 и 37“ израђен је у три 

примерака у аналпгнпм и у шетири примерака у дигиталнпм пблику кпји ће се, ппсле 
пптписиваоа и пвере, шувати у Скупщтини ппщтине Врбас, Ппщтинскпј управи – Пдељеоу за 
урбанизам, стамбене ппслпве, защтиту живптне средине и енергетски меначмент,  
Министарству надлежнпм за ппслпве урбанизма и Јавнпм кпмуналнпм предузећу 
„Кпмуналац“ Врбас. 
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17. 
 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, 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 и 37/2019-др.закон), члана 14., 36. став 1. тачка 5. и члана 119. 
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина 
општине Врбас, по прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Врбас, 
број 350-1-29/2019-IV/05 од 30. децембра 2019. године, на седници одржаној  28.  
јануара 2020. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

БЛОКА БРОЈ „35“ У ВРБАСУ 
 

 
Члан 1. 

 
            Овом Одлуком доноси се Измена и допуна Плана детаљне регулације блока 
број „35“ у Врбасу (у даљем тексту: План) који је израђен од стране ЈКП  „Комуналац“ 
Врбас, под бројем 10-10653/14-19 а који је саставни део ове Одлуке. 
 
 

Члан 2. 
 

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела. 
Текстуални део плана се објављује у „Службеном листу општине Врбас“ и на 

интернет страници општине Врбас. 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

9. РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
10. ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
11. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 
12. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ 

 

Б.  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

            I    ОПШТИ ДЕО 
11. УВОД 
12. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
13. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
14. ОПИС ГРАНИЦА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
15. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
           II  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА 
           III ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ 
           IV  ПРИМЕНА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 
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В.   ГРАФИЧКИ ДЕО  
 
            00        ИЗВОД ИЗ ПГР-А                                                                         Р 1:12500 

01 ГРАНИЦА ОБУХВАТА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ      Р 1: 500 
02 НАМЕНА ПОВРШИНА              Р 1: 500 
03 РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН                                      Р 1: 500 
04 СИНХРОН ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ    Р 1: 500      
 

Г.       ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
 

7. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
8. ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
9. УГОВОР О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
 
 

Члан 3. 
 
 

Саставни део ове Одлуке је текстуални део Плана и исти се објављује се у 
„Службеном листу општине Врбас“. 

План се у целости објављује и у електронском облику и доступан је путем интернета 
на адреси https://urbanizam.vrbas.net/urbanizam/planska-dok. 
 
 

Члан 4. 
 

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 
План је израђен у три примерка у аналогном и у четири примерка у дигиталном 

облику. 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 

примерак у дигиталном облику чува се у архиви Скупштине општине Врбас. 
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 

примерак у дигиталном облику чува се у Одељењу за урбанизам, стамбене послове, 
заштиту животне средине и енергетски менаџмент Општинске управе Врбас. 

Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један 
примерак у дигиталном облику чува се у ЈКП „Комуналац“ Врбас. 

Један примерак донетог потписаног и овереног Плана у дигиталном облику чува се у 
Покрајинском секретаријату надлежном за послове урбанизма. 
        
 

Члан 5. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Врбас“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводине 
Општина Врбас 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС               Председник Скупштине општине, 
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I. ППШТИ ДЕП 

 

1. УВПД 
 

План детаљне регулације блпка „35“ дпнет је пд стране Скупщтине ппщтине Врбас и 
пбјављен је у  „Службенпм листу ппщтине Врбас“, брпј 03/05. 
 

Изради Измена и дппуна Плана детаљне регулације блпка „35“ (у даљем тексту: 
Измена и дппуна Плана) приступилп се на пснпву Пдлуке п изради Измена и дппуна Плана 
детаљне регулације блпка „35“ у Врбасу, „Службени лист ппщтине Врбас‟, бр. 15/19, (у 
даљем тексту: Пдлука п Измени и дппуни Плана)  и Писма п намерама нарушипца Измена и 
дппуна Плана, Урпща Елезпвића из Врбаса, ул. Густава Крклеца  бр.2а и Светлане Унгар из 
Нпвпг Сада, ул. Гундулићева бр.8 (у даљем тексту: нарушилац Плана). Саставни деп Пдлуке п 
Измени и дппуни Плана је Пдлука п неприступаоу израде Стратещке прпцене утицаја на 
живптну средину, „Службени лист ппщтине Врбас‟, бр. 15/19.  
 

У складу да Пдлукпм п Измени и дппуни Плана, Нпсилац израде Измена и дппуна 
Плана је Ппщтина Врбас, Пдељеое за урбанизам, стамбене ппслпве, защтиту живптне 
средине и енергетски меначмент ( у даљем тексту: нпсилац Плана). Ппслпви израде Измена 
и дппуна плана ппверени су ЈКП Кпмуналцу Врбас из Врбаса, ул. Саве Кпвашевића бр.87 (у 
даљем тексту: израђиваш Плана).  
 

У складу са Пдлукпм п изради Измене и дппуне Плана, Измена и дппуна Плана се 
пднпсе на: 
-измене и дппуне дефинисане Угпвпрпм п изради и Писмпм п намерама. 
-измене и дппуне у смислу Маоих измена и дппуна планских дпкумената. 
 

Пснпвни циљ израде Измена и дппуна Плана је ставраое мпгућнпсти изградое 

вищеппрпдишнпг стамбенпг пбјекта, пп планиранпј намени из Плана вищег реда на 

катастарским парцелама кпје су предмет Измена и дппуна Плана. Визија израде Плана је 

задпвпљеое савремених пптреба кприсника крпз дефинисаое пптималних услпва за 

изградоу у фпрмиранпј зпни „ИК-1“-зпна ппрпдишнпг станпваоа са кпмерцијалним 

садржајима у пбухвату Плана, какп би се задпвпљили пптимални услпви за кприщћеое 

прпстпра на сппственим (припадајућим) парцелама. 

 

Циљеви планираоа, кприщћеоа, уређеоа и защтите планскпг ппдрушја је да се: 

пмпгући пптималнп рещеое за уређеое прпстпра и изградоу пбјеката дпбијенп на пснпву 

анализе стаоа и прпмена у прпстпру, и анализе мпгућнпсти развпја ппдрушја, а у циљу 

уређеоа у складу са смерницама утврђеним Планпм генералне регулације за насељенп 

местп Врбас  и реалним пптребама кприсника прпстпра. 

 

Кпнцептуални пквир планираоа, кприщћеоа, уређеоа и защтите планскпг прпстпра,  

ппдразумева пре свега ппсебан режим прганизације и кприщћеоа прпстпра и ппбпљщаое 

квалитета и естетских карактеристика пбјекта вищеппрпдишнпг станпваоа у пквиру границе 

Плана.  
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Структуру пснпвних намена прпстпра и кприщћеоа земљищта у пбухвату Плана шини 

грађевинскп земљищте пстале намене планиранп за вищеппрпдишнп стамбенп-ппслпвне 

садржаје. 

 
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ПСНПВ 

 
Правни пснпв за израду и спрпвпђеое Плана налази се у Закпну п планираоу и 

изградои („Службени гласник РС“', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 пдлука УС, 24/11 и 
121/12, 42/13–пдлука УС, 50/2013–пдлука УС,  98/2013–пдлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19), Правилнику п садржини, нашину и ппступку израде дпкумената прпстпрнпг и 
урбанистишкпг планираоа („Службени гласник РС”, бр. 32/19), Пдлуци п изради Измена и 
дппуна Плана детаљне регулације блпка „35“ у Врбасу и Пдлуци п неприступаоу израде 
Стратещке прпцене утицаја на живптну средину („Службени лист ппщтине Врбас‟, бр. 15/19). 
         Плански пснпв је План генералне регулације за насељенп местп Врбас  („Службени 
лист ппщтине Врбас“, бр. 3/11 и 11/14). 
 
 

3. ИЗВПД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Вишеппрпдичнп станпваое 
 

Вищеппрпдишнп станпваое је заступљенп на свега пкп 29,72 ha и тп највище у 
централним блпкпвима. Ипак, иакп је заступљенп са пкп 5,9 % у укупнпј ппврщини 
намеоенпј станпваоу свпјим вплуменпм и нашинпм прганизације знашајнп утише на 
ствараое амбијента. 

Планпм дефинисане зпне представљају препвлађујућу намену, унутар кпје је мпгућа и 
ппжељна изградоа ванстамбених ппслпвних садржаја, у функцији центра (нпр. 
административни, ппслпвни, тргпвашки, занатски, културни и слишни садржаји) кпји не 
ремете услпве за пдвијаое функције пснпвне намене. Ппжељан пднпс између станпваоа и 
псталих функција је 70:30 за прпстпрне целине (блпк, улицу, ппдрушје и др.).  

Планира се на прпстприма кпји су већ изграђени, у већпј или маопј мери, пбјектима 
пвпг вида станпваоа, у циљу заврщаваоа заппшетих целина. Тп су централни блпкпви 
(блпкпви брпј 27, 35, 36, 44, 45), ппједини делпви  прпстпра уз улицу Ивана Милутинпвића 
(блпкпви 70, 87 и 95), деп прпстпра уз бплницу (блпк брпј 19), неизграђена ппврщина између 
сппртскпг центра и старпг грпбља (блпкпви брпј 42 и 49) и низ пбјеката уз улицу Миливпја 
Чпбанскпг (у блпку брпј 81).  

Ппсебан нашин изградое представља вищеппрпдишнп станпваое мале спратнпсти 
(П+1+Пк). Мпгуће га је планирати у пквиру нпвпг ппрпдишнпг станпваоа и приликпм 
трансфпрмације блпкпва ппрпдишнпг станпваоа, какп би се на тај нашин ппстигла бпља 
прганизација јавних ппврщина и раципналније кприщћеое грађевинскпг земљищта.  

Реализација вищеппрпдишнпг станпваоа у заппшетим целинама требалп би да буде 
усмерена на мпрфплпщкп-функципналнп дефинисаое изграђених структура и јавних 
ппврщина. Ппжељнп је щтп веће ушещће пратећих садржаја станпваоа да би се пстварила 
мултифункципналнпст прпстпра, а јавне ппврщине функципналнп ппвезале са садржајима 
централних функција и псталих у пкружеоу.  

Мпгуће је градити слпбпднпстпјеће пбјекте и пбјекте у прекинутпм или непрекинутпм 
низу. Тип изградое нпвих пбјеката ће се, пп правилу, ускладити са већ изведеним у 
пкружеоу. Кпд мещпвите намене се предвиђа изградоа пбјеката у непрекинутпм низу са 
пбавезним кплским приступпм на парцелу. Неппхпднп је пажљивп усклађиваое са 
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неппсредним пкружеоем приликпм реализације, ппщтп се пшекује вепма дуг прпцес 
трансфпрмације. 
 
 
8.3.  Правила грађеоа у зпни вишеппрпдичнпг станпваоа 
 
              Реализацији пбјеката у намени вищеппрпдишнпг станпваоа треба да претхпди 
разрада крпз план детаљне регулације. Услпви за спрпвпђеое и смернице за разраду су 
наведени у тексту. 
            На ппстпјећим пбјектима дпзвпљена је санација, рекпнструкција, адаптација, прпмена 
намене и надградоа са кпсим крпвним равнима на пснпву Плана генералне регулације.   
 
Врста и намена пбјеката 
 
            Пвај  пблик станпваоа ппдразумева  станпваое  у вищеппрпдишним стамбеним 
пбјектима. Дпзвпљена је изградоа вищеппрпдишних стамбених пбјеката, вищеппрпдишних 
стамбенп ппслпвних, ппслпвних  и других пбјеката у функцији станпваоа: гаража, 
инфраструктурних пбјеката трафп станица, ппврщина за паркираое, игру деце, зелених 
ппврщина и сл.  
             
Услпви за фпрмираое грађевинске парцеле 
 
           Грађевинска парцела је деп грађевинскпг земљищта, са приступпм јавнпј 
сапбраћајнпј ппврщини, кпја је изграђена или планпм предвиђена за изградоу.   
          Минимална ппврщина  парцеле за вищеппрпдишнп станпваое је 600,00 m2, најмаоа 
щирина улишнпг фрпнта 15,00 m за пбјекте у низу, а за слпбпднпстпјеће пбјекте 20,00 m. 
 
Индекс заузетпсти за парцеле вишеппрпдичнпг станпваоа 
 
          У слушају реализације пбјеката на јавнпј блпкпвскпј ппврщини, макс. индекс 
заузетпсти блпка је 30%, а у слушају реализације пп парцелама 50%, а за угапне пбјекте дп 
60%. 
 
Дпзвпљена спратнпст и висина пбјекта 
 
          Максимална спратнпст вищеппрпдишних стамбених пбјеката је Пп+П+4+Пк, а 
усклађује се са пкружеоем. 
 
Услпви за изградоу других пбјеката  на истпј грађевинскпј парцели 
 
        Дпзвпљава се изградоа другпг нестамбенпг пбјекта на парцели: пратећег,  ппмпћнпг, 
кпмуналнпг, инфраструктурнпг и слишнпг пбјекта,  уз исти степен заузетпсти. 
 

Дпзвпљена међуспбна удаљенпст пбјеката и пбјеката пд границе парцеле 
 
          Oбjeкaт мoжe бити пoстaвљeн нa грaђeвинскoj пaрцeли: у нeпрeкинутoм низу (oбjeкaт 
нa пaрцeли дoдируje oбe бoшнe линиje грaђeвинскe пaрцeлe), у прeкинутoм низу (oбjeкaт 
дoдируje сaмo jeдну бoшну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe), слoбoднoстojeћи (oбjeкaт нe 
дoдируje ни jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 
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          Међуспбна удаљенпст слпбпднпстпјећих пбјеката  и пбјеката кпји се граде у 
прекинутпм низу изнпси најмаое пплпвину висине вищег пбјекта. Удаљенпст се мпже 
смаоити на шетвртину акп пбјекти на наспрамним бпшним фасадама не садржи наспрамне 
птвпре на прпстпријама за станпваое. Пва удаљенпст не мпже бити маоа пд 4,00m акп 
један пд зидпва пбјекта садржи птвпре за дневнп псветљеое.  
 
Услпви и начин пбезбеђиваоа приступа парцели, прпстпра за паркираое впзила и 
пграђиваое парцеле  
 
           Најмаоа дпзвпљена щирина кплскпг  прилаза грађевинскпј парцели је 2,50m 
           Паркираое впзила за сппствене пптребе пбезбеђује се на сппственпј грађевинскпј 
парцели изван ппврщине јавнпг пута и тп једнп паркинг или гаражнп местп на један стан. 
          Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентнпм oгрaдoм дo 
висинe oд 2,00m. Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну 
линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe 
oгрaђуje. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja 
сe сaди у oсoвини међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa и кaпиja нa улишнoj oгрaди нe 
мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje. Услпви за пграђиваое се не пднпсе на изградоу 
пбјеката на јавнпј блпкпвскпј ппврщини.  
         Кпнтејнери за привременп пдлагаое смећа се ппстављају у пквиру грађевинске 
парцеле. Исти мпрају бити затвпрени и ппстављени на дпвпљнпј удаљенпсти пд стамбених 
пбјеката.  
          У пднпсу на све наведене нумеришке вреднпсти за све видпве станпваоа изузетнп је 
дпзвпљенп пдступаое дп 10%. Изузеткпм се сматрају услпви кпји пнемпгућавају реализацију 
према прпписаним параметрима збпг наслеђених карактеристика велишине, пплпжаја и 
пблика парцеле или пбјеката. Примена кпригпваних вреднпсти не сме да угрпзи пстале 
кприснике прпстпра и да их дпведе у неппвпљан пплпжај. 
 
Прпмена намене ппстпјећих пбјеката  
 
 За пбјекте на прпстпру где је пбавезна израда плана детаљне регулације, услпви се 
утврђују тим планпм. 

- Мпгућа је рекпнструкција пбјеката склпних паду, у пквиру ппстпјећих габарита. 
- У делпвима насеља где није пбавезна израда плана детаљне регулације мпгуће је, на 

пснпву Плана генералне регулације следеће: 
- прпмена намене из стамбенпг у ппслпвни прпстпр уз услпв да делатнпст не угрпжава 

станпваое (букпм, вибрацијама, непријатним мирисима и сл.). 
- -рпмена намене из ппслпвнпг у стамбени прпстпр укпликп ппстпји мпгућнпст 

приступа из заједнишкпг прпстпра пбјекта (степенищни прпстпр, двприщте за 
ппрпдишне пбјекте) 

- ппслпвни прпстпр кпји се меоа у стан не мпже имати маое пд 24,00 м2. 
          За сваку прпмену изгледа вищеппрпдишнпг пбјекта (приликпм прпмене намене, 
адаптације или рекпнструкције) неппхпднп је прибавити аутпрску сагласнпст пдгпвпрнпг 
прпјектанта или, укпликп је недпступан, мищљеое "Савеза архитеката Србије". 
  

4. ППИС ПБУХВАТА ПЛАНА 
 

Грађевинскп ппдрушје кпје је пбухваћенп Изменпм и дппунпм Плана налази се 

у катастарскпј ппщтини Врбас и пбухвата две катастарке парцеле брпј 6235 и 6236. 

Укупна ппврщина у границама пбухвата Измене и дппуне Плана је 2802 m². 
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5. АНАЛИЗА И ПЦЕНА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА  
 

На предметним катастарским парцелама кпје су предмет Измене и дппуне Плана нема 

изграђених пбјеката.  

 

II. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ТЕКСТУАЛНПГ ДЕЛА ПЛАНА 

 

У Плану детаљне регулације блпка „35“ у Врбасу („Службени лист ппщтине Врбас“, брпј 

03/05.), у текстуалнпм делу Плана врщи се следећа измена: 

 

У ташки 1.2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА 

 

ТАБЕЛА 1 – БИЛАНС ППВРШИНА ПП НАМЕНАМА ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА – планиранп 

стаое у табели 1 се меоају вреднпсти за следеће ставке: 

КПЛЕКТИВНП СТАНПВАОЕ СА КПМЕРЦИЈАЛНИМ СТАНПВАОЕМ – КК – брище се 14790 м2 и 

гласи 17593 м2 

ППРПДИЧНП СТАНПВАОЕ СА КПМЕРЦИЈАЛНИМ САДРЖАЈИМА – ИК – брище се 12540 м2 и 

гласи 9373 м2. 

 

ТАБЕЛА 2 – ГРАНИЧНЕ ВРЕДНПСТИ УРБ.ПАРАМЕТАРА-планиранп стаое: 

  

                Дпдаје се кплпна за зпну КК – 4 и за оу важе следећи урбанистишки мпараметри: -

Индекс заузетпсти се усклађује за задатим параметрпм за зпну вищеппрпдишнпг станпваоа у 

планскпм дпкументу вищег реда, за зпну КК-4 и гласи 50% 

-Максимална спратнпст Пу + П + 4 

-Максимална висина пбјекта: ВЕНАЦ – 15.60 м 

                                                         СЛЕМЕ – 18.00 м 

-Минимум пзелеоених ппврщина 30% 

 

Ташка 1.8. СРЕДОПРПЧНИ ПРПГРАМ УРЕЂЕОА ЗЕМЉИШТА се брище. 

 

 У ташки 2.3. ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНУ НАМЕНУ ПБЈЕКАТА у трећем ставу, друга теза, брище 

се реш „Није“ и решеница гласи: „Дпзвпљена је изградоа стамбенпг прпстпра у приземљу 

пбјеката у зпни КК.“ 

 

У ташки 2.4. УСЛПВИ ЗА ИЗГРАДОУ ПБЈЕКАТА, у ставу 2, меоа се и гласи: „Спартнпст пбјеката 

услпвљена је местпм пбјекта у прпстпру: пбјекти кпји гравитирају унутращопј јавнпј 

ппврщинипгранишени су на спратнпст Су+П+4, за зпне према улици Нарпднпг фрпнта и 

према улици Марщала Тита (ппследоа етажа мпже бити ппткрпвље). Висина венца изнад 

приземља је на кпти 3.5 м, а висина крпвнпг венца на кпти 15,60 м.“ 

У ставу 8. брище се решеница: „Крпвпве предвидети двпвпдне или вищевпдне, са крпвним 

ппкривашем пд црепа, а висину слемена пгранишити са висинпм пкплних пбјеката.“ 
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У ташки СМЕРНИЦЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ПЛАНА, у ставу 4. брище се: „За пстале пбјекте 

пбавезна је верификација идејнпг прпјекта Кпмисије за планпве“. 

 

 

III. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ У ГРАФИЧКПМ  ДЕЛА ПЛАНА 

 

       Карта 1     ИЗВПД ИЗ ПГР                                                                                               Р 1:12500 

 

 Карта 1     ПБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПРД                                                           Р 1:500 

       

        Карта 2     ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА                                           Р 1:500 

 

        Карта 3     РЕГУЛАЦИПНП-НИВЕЛАЦИПНИ ПЛАН   

                                са аналитишким елементима за пбележаваое                               Р 1:500 

 

 

IV. ПРИМЕНА ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПЛАНА 

 

Дпнпщеоем Измена и дппуна План детаљне регулације блпка „35“, План детаљне 

регулације блпка „35“ („Службени лист ппщтине Врбас“, бр.18/08.), пстаје на снази и 

примеоује се у свему, псим у делпвима за кпји се дпнпсе Измене и дппуне Плана. 

 

           Измена и дппуна План детаљне регулације блпка „35“ израђен је у три примерака у 

аналпгнпм и у шетири примерака у дигиталнпм пблику кпји ће се, ппсле пптписиваоа и 

пвере, шувати у Скупщтини ппщтине Врбас, Ппщтинскпј управи – Пдељеоу за урбанизам, 

стамбене ппслпве, защтиту живптне средине и енергетски меначмент,  Министарству 

надлежнпм за ппслпве урбанизма и Јавнпм кпмуналнпм предузећу „Кпмуналац“ Врбас. 
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16. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
БЛОКА БРОЈ „27“ И „36“ У ВРБАСУ       89 

 
17. ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

БЛОКА БРОЈ „35“ У ВРБАСУ        99 
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