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                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                                                             ОПШТИНЕ  ВРБАС 
 

 

 

35.  

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, 37/2019-др.закон и 9/2020), 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 350-1-7/2021-IV/05 од 12. фебруара 2021. године, на седници 
одржаној  26. фебруара 2021. 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 10-10225/16-20, 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 
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

БРОЈ  8.  ВРБАС  26. ФЕБРУАР  2021. ГОДИНА   LV 
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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 ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА                                        P 1:500 
03 РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН                            Р 1:500 

 

Д.       ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
 

1. КТП 
2. ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА (ПИСМО О НАМЕРАМА) 
3. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
4. ОДЛУКА О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
5. 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: 011-9/2021-I/01                         Сања Жигић, с.р. 
Дана: 26. фебруара 2021. године 
Врбас 
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ЈКП „ Комуналац'' Врбас 

Број плана: 10-10225/16-20 

Дана:   јануара 2021. године 

Врбас 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 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        ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА                                                  Р 1:500 
 
03 РЕГУЛАЦИПНП-НИВЕЛАЦИПНИ ПЛАН                                           Р 1:500 
 

 

Д.       ДПКУМЕНТАЦИПНА ПСНПВА  
 
 

6. КТП  
7. ЗАХТЕВ ЗА ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА ( ПИСМП П НАМЕРАМА ) 
8. ПДЛУКА П ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДППУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
9. ПДЛУКА П НЕПРИСТУПАОУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРПЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВПТНУ 

СРЕДИНУ 
10. 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 и 3/20. 
 
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. 30/20, (у 
даљем тексту: Пдлука п Измени и дппуни Плана)  и Писма п намерама нарушипца Измена и 
дппуна Плана, Димитрија Микщића из Врбаса, Ул. Стевана Дпрпоскпг 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. 
30/20.  

 
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 ствараое мпгућнпсти изградое 

прпменпм намене и урбанистишких параметара на катастарскпј парцели брпј 6292, 
к.п.Врбас-град, кпја је предмет Измена и дппуна Плана. На предметнпј катастарскпј парцели 
је изграђен пбјекат кпји је бип евидентиран кап неппкретнп дпбрп ппд претхпднпм 
защтитпм Завпда за защтиту сппменика културе Впјвпдине, кпји је дана 30.07.2020. гпдине 
издап Пптврду, бр. 02-34/22-2020 у кпјпј се навпди да предметна парцела није у прпстпрнп-
културнп-истпријскпј целини кпја је културнп дпбрп, нити је културнп дпбрп ппд претхпднпм 
защтитпм закпна, нити је сппменик културе, пднпснп културнп дпбрп ппд претхпднпм 
защтитпм закпна, шиме се ствприла закпнска мпгућнпст за Измену предметнпг плана у циљу 
ставраоа мпгућнпсти за изградоу. Визија израде Плана је задпвпљеое савремених пптреба 
кприсника крпз дефинисаое пптималних услпва за изградоу, а у истпј мери и амбијентална 
защтита сакралнпг пбјекта Евангелистишке (Лутеранске) хрищћанске цркве кпја се налази у 
неппсреднпј близини, на нашин пгранишаваоа спратнпсти на предметнпј катастарскпј 
парцели, шиме се не би затвприла визура на пбјекат цркве кпји датира из 1820. гпдине и 
заједнп са Рефпрматпрскпм (Калвинистишкпм) црквпм кпја датира из 1824. гпдине, шине 
преппзнатљиве и главне симбпле града. 

 
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. 
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Кпнцептуални пквир планираоа, кприщћеоа, уређеоа и защтите планскпг прпстпра,  
ппдразумева пре свега ппсебан режим прганизације и кприщћеоа прпстпра и ппбпљщаое 
квалитета и естетских карактеристика пбјеката у пквиру границе Плана.  

 
Структуру пснпвних намена прпстпра и кприщћеоа земљищта у пбухвату Плана шини 

грађевинскп земљищте пстале намене. 
 

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, 37/19-др.закпн и 9/20), 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. 30/20). 

Плански пснпв је План детаљне регулације блпка „27 и 36“  („Службени лист 
ппщтине Врбас“, брпј 18/08 и 3/20). 

 
 
3. ИЗВПД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
Правила грађеоа у зпни ппрпдичнпг станпваоа 
 
Трансфпрмација блпкпва је мпгућа у блпкпвима шија је дубина већа пд 150,00 m. Кпд 

блпкпва кпји се трансфпрмищу фпрмира се нпва улица крпз средищте блпка, паралелнп 
(управнп) са пбпдним улицама, такп да се фпрмира укупнп 4 низа парцела. Минимална 
щирина улице у пваквим слушајевима је 10,00 m.   

У делпвима где се пдвија трансфпрмација или нпва изградоа, пднпснп где није 
дефинисана урбана матрица, где је пптребнп издвпјити јавне ппврщине пд псталпг 
грађевинскпг земљищта, пбавезна је разрада крпз план детаљне регулације.  

 
Врста и намена пбјеката  
             
У зпни пoрoдишнoг стaнoвaоa дoзвoљeнa је изгрaдоa: пoрoдишних стaмбeних 

oбjeкaтa, стамбенп-ппслпвних пбјеката, ппслпвних пбјеката, oбjeката услужнoг зaнaтствa, 
ппмпћних пбјеката, пбјеката јавне намене, верских пбјеката, сппмен пбележја, сппртскп 
рекреативних пбјеката, пбјеката спцијалне защтите, пбјеката у функцији културе, здравства, 
пбразпваоа и слишнп. 

Делатнпсти дпзвпљене у пквиру ппрпдишнпг станпваоа не смеју угрпжавати пснпвну 
намену. Мпгуће је градити пбјекте и кпристити прпстпр за делатнпсти за кпје није прпписана 
израда Прпцене утицаја на живптну средину. Такпђе, када је према прпписанпј Прпцени 
утицаја на живптну средину дата сагласнпст за пдређену делатнпст, мпгуће је градити 
пбјекте и кпристити прпстпр ппд услпвима дефинисаним прпценпм утицаја. 

Мпгуће је градити један стамбени пбјекат на парцели. Максималан брпј станпва, 
пднпснп јединица, акп ппстпји и ппслпвни прпстпр, у ппрпдишнпм стамбенпм пбјекту, је 
шетири.  

У зoни пoрoдишнoг стaнoвaоa je дoзвoљeнa изгрaдоa пбјеката и без функције 
ппрпдишнпг станпваоа у складу са услпвима кпји су дефинисани за препвлађујућу намену. 
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У зпнама где је препвлађујућа намена ппрпдишнп станпваое, мпгућа је изградоа 
вищеппрпдишних пбјеката спратнпсти дп Пп+П+1+Пк. Реализација се пдвија према услпвима 
за ппрпдишнп станпваое, уз услпв да је минимална ппврщина парцела 600,00 m2 , и 
пбјектпм са највище 12 независних јединица са наменпм станпваоа или кпмбинпванпм 
наменпм (станпваое и ппслпваое).Пбавезна је разрада крпз  урбанистишки прпјекат.  

За радне прпстпре у зпни ппрпдишнпг станпваоа дп 2.000,00 m2 услпв за 
реализацију садржаја је План генералне регулације . За радне прпстпре пд 2.000,00 m2 дп 1 
ha пбавезна је разрада крпз урбанистишки прпјекат, а важе критеријуми за намену 
ппрпдишнпг станпваоа.  

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

сапбраћајнпј ппврщини, кпја је изграђена или планпм предвиђена за изградоу.  
Велишина парцеле за слпбпднпстпјеће и традиципналне пбјекте: минимална щирина 

улишнпг фрпнта 12,00 m, минимална ппврщина 420,00 m2, пптимална велишина парцеле је 
15,00 m x 40,00 m. 

Велишина парцеле за двпјне пбјекте и пбјекте у прекинутпм низу: минимална 
щирина улишнпг фрпнта 10,00 m, минимална ппврщина 350,00 m2, пптимална велишина 
парцеле је 12,00 m x 35,00 m. 

Велишина парцеле за ппрпдишнп станпваое ппљппривреднпг типа: минимална 
щирина улишнпг фрпнта 15,00 m, минимална ппврщина је 800,00 m2.  За ппстпјеће парцеле, 
маое пд 800,00 m2, у зпни изградое пбјеката ппљппривреднпг типа, мпгуће је градити 
екпнпмске пбјекте, уз ппщтпваое дефинисаних услпва. Сем наведенпг за ппрпдишнп 
станпваое ппљппривреднпг типа важе пстали ппщти услпви за намену ппрпдишнпг 
станпваоа. 

Ппстпјеће парцеле, кпје су маое пд 250,00 m2, задржавају се у затешенпм стаоу. У 
слушају рекпнструкције или замене пбјеката није планиранп ппвећаое кприсне ппврщине и 
заузетпсти. Мпгућа је прпмена намене из стамбене у ппслпвну, прпмена намене таванскпг 
прпстпра у станпваое или ппслпваое и ппдела прпстпра на две јединице, стамбене или 
ппслпвне намене. 

За ппстпјеће парцеле веће пд 250,00 m2 важе сви пстали ппщти услпви. 
У блпкпвима где је трансфпрмација већ заппшета, мпгуће је фпрмирати парцеле у 

циљу заврщаваоа заппшетих целина мимп услпва за фпрмираое грађевинске парцеле, на 
нашин на кпји су фпрмиране парцеле у неппсреднпм суседству.   

 
Пплпжај пбјеката у пднпсу на регулацију и у пднпсу на границе 
грађевинске  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). 

У делпвима насеља у кпјима се планира рекпнструкција ппстпјећег стамбенпг фпнда, 
нпви пбјекти се пп правилу ппстављају на регулаципну линију, а шестп на бпшну међу 
парцеле. Пбјекти се ппстављају на бпшну међу парцеле када је у датпј зпни тп препвлађујући 
нашин прганизације изградое.  

Неппхпднп је рещити пдвпђеое атмпсферске впде на сппственпј парцели и према 
улици. Пвај принцип прганизације је мпгуће применити на целпм прпстпру.  
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Приликпм изградое на слпбпдним ппврщинама и трансфпрмисаним блпкпвима, 
пбјекти се ппстављају на регулаципну линију или на грађевинску линију кпја мпже бити 
удаљена највище  5,00 m пд регулаципне линије, изузев кпд пбјеката са специфишнпм 
нестамбенпм наменпм  где грађевинска линија мпже бити и на већпј удаљенпсти (јавни 
пбјекти, пбјекти за технишки преглед впзила, перипнице, вулканизерске радипнице и сл.). 
Према бпшнпј међи парцеле пбјекти се ппстављају на минимум 0,50 m пд међне линије.  

 Акп се екпнпмски пбјекат једне парцеле неппсреднп граниши  са стамбеним 
пбјектпм суседне парцеле пбјекти мпгу бити удаљени најмаое 15,00 m. Изградоа пбјеката 
за смещтај стпке у неппсреднпј близини кпмплекса јавне намене (щкпле, пбданищта, 
здравствене устанпве и др.) услпвљава се на удаљенпсти пд минималнп 50,00 m пд границе 
парцеле са јавним пбјектима пд ппщтег интереса.  

 Грађеое екпнпмских пбјеката на парцели са елементима ппљппривреднпг 
дпмаћинства у пквиру екпнпмских двприщта и грађеое ппмпћних пбјеката, кпја се 
неппсреднп гранише са  делпвима суседних парцела, не мпже бити на растпјаоу пд границе 
суседне парцеле маоем пд 1,00 m. Растпјаое мпже бити маое уз сагласнпст власника 
суседне парцелe.  

 На катастарским парцелама, унутар блпкпва, кпје се кпристе кап                                                                                                             
ппљппривреднп земљищте, дпзвпљена је изградоа стакленика, пластеника, бунара и других 
пбјеката у функцији ратарске ппљппривредне прпизвпдое, ппвртарства, впћарства и слишнп, 
ппд услпвпм да је пбезбеђенп правп службенпсти прплаза на јавни пут. Минимална 
удаљенпст пваквих пбјеката пд међних линија је 3,00 m и за исте се не примеоују 
дпзвпљене вреднпсти индекса заузетпсти. 

 
Индекс заузетпсти за парцеле ппрпдичнпг станпваоа 
 

   За слпбпднпстпјеће, двпјне пбјекте и пбјекте у прекинутпм и непрекинутпм низу, 
највећи индекс заузетпсти је 50%, а за угапне парцеле 60%. 

На ппстпјећим грађевинским парцелама шији је индекс заузетпсти већи пд 
дпзвпљенпг, дпзвпљена је рекпнструкција и пренамена ппстпјећих пбјеката.  

 
 
Дпзвпљена спратнпст и висина пбјекта 
 
Максимална спратнпст ппрпдишних пбјеката је Пп+П+1+Пк, преппрушује се П + Пк.        

                Максимална висина слемена пбјекта је 12,00m. 
 
 
Услпви за изградоу других пбјеката на истпј грађевинскпј парцели 
 
Главни пбјекат мпже бити стамбени, стамбенп-ппслпвни или ппслпвни, и ппставља 

се на улишнпм делу парцеле. 
Псим главнпг пбјекта  дпзвпљава се изградоа и другпг пбјекта на парцели, уз исти 

степен заузетпсти. Други пбјекат на парцели мпже бити ппслпвни или ппмпћни за пптребе 
станпваоа (летое кухиое, гараже, пставе, бунари,септишке јаме, цистерне за впду, пграде и 
сл.). 

          Укпликп је главни пбјекат шистп ппслпвни, псим оега мпгуће је градити други пбјекат 
кпји није ппслпвне ни стамбене намене, ппмпћни пбјекат – гаража и сл. и екпнпмски- 
магацин, хангар и сл.) у функцији главнпг пбјекта.  

Ппмпћни пбјекат служи кприщћеоу  главнпг пбјекта на парцели (летое кухиое, 
гараже, пставе, бунари,септишке јаме, цистерне за впду, пграде и сл.).      
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               Преппрушује се изградоа гараже у склппу главнпг пбјекта, али се мпже градити и кап 
независан пбјекат.    

 
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. 
Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентнпм oгрaдoм дo 

висинe oд 2,00m, псим у трансфпрмисаним  блпкпвима, где је грађевинска линија на 
пдређенпј удаљенпсти пд регулаципне линије, парцеле се мпгу пграђивати зиданпм 
пградпм дп висине 0,90m или транспарентнпм пградпм дп висине пд 1,40m. 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. 

 
 

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

катастарскпј ппщтини Врбас-град  и пбухвата једну катастарку парцелу брпј 6292. 
 Укупна ппврщина у границама пбухвата Измене и дппуне Плана је 1419 m². 

 
 

5. АНАЛИЗА И ПЦЕНА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА  
 
На предметнoj катастарскoj парцели се налази парпхијални дпм Евангелистишке 

(Лутеранске) хрищћанске цркве, изграђен срединпм 19. века, кпји је лпщег бпнитета. 
Парцела пп ппврщини и димензијама испуоавају услпв за минималну велишину парцеле за 
реализацију изградое и није пптребнп укрупоиваое да би се реализпвала изградоа у 
складу са задатим урбанистишким параметрима у планскпм дпкументу. 

 
 

II. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ТЕКСТУАЛНПГ ДЕЛА ПЛАНА 
 

У Плану детаљне регулације блпка „27 и 36“ у Врбасу („Службени лист ппщтине 
Врбас“, брпј 18/08), у текстуалнпм делу Плана врщи се следећа измена: 

 
У ташки Б.1. ППШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕОА, ВИШЕППРПДИЧНП СТАНПВАОЕ, други став: 

 „За пбјекте верске заједнице у блпку бр. 36 за кпје је утврђенп да су неппкретнп 
кутурнп дпбрп или је прпстпр защтићен кап културнп-истпријска целина пре адаптације, 
рекпнструкције или дпградое прибавити ппсебне услпве - мере технишке защтите пд стране 
ппкрајинскпг завпда за защтиту сппменика културе, кап и сагласнпст на прпјектну 
дпкументацију.“ – БРИШЕ СЕ. 

 
У списку Неппкретна културна дпбра ппд претхпднпм защтитпм – ппјединашни 

пбјекти, редни брпј 7:  
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„Кућа у Ул. Саве Кпвашевића бр. 87 (к.п. бр. 6292) – у опј се налази парпхијални дпм. 
Тп је угапни пбјекат саграђен најверпватније срединпм 19. века у стилу 
бидермајерскпг класицизма.“ – БРИШЕ СЕ. 

 
У ташки Б.1.3. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА, 2. ПСТАЛП ГРАЂЕВИНСКП 

ЗЕМЉИШТЕ, Б36, дпдаје се намена: 
 
 (М1)  - ппрпдишнп-стамбена ппслпвна намена 

 
У табели 1: Биланс ппврщина пп намени грађевинскпг земљищта,  деп 2. ПСТАЛП 

ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИШТЕ, МЕШПВИТА НАМЕНА, ппрпдишнп стамбенп-ппслпвна намена, 
М1, ред 8, кплпна 3, ППВРШИНА (м²) меоа се у 01-40-06, кплпна 4 (%) меоа се у 28,32. 

У табели 1: Биланс ппврщина пп намени грађевинскпг земљищта,  деп 2.ПСТАЛП 
ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИШТЕ, ВЕРСКА ЗАЈЕДНИЦА, В1, ред 11, кплпна 3, ППВРШИНА (м²) меоа 
се у 00-85-01, кплпна 4 (%) меоа се у 0,47. 

 
У ташки 2.1. Планирани пбим изградое у урбанистичким целинама псталпг 

грађевинскпг земљишта, први пасус, трећа алинеја: 
 
„-У зпни верске заједнице (ВЗ) предвиђена је дпградоа парпхијскпг дпма.“ реш 

дпградоа, меоа се у изградоа. 
 
У табели 1: Урбанистишки ппказатељи, ред 7, кплпна 1 дпдаје се – ппрпдишнп 

станпваое, кплпна 2 дпдаје се 1119/1119, кплпна 3 дпдаје се П+Пк, кплпна 4 дпдаје се 32/60,  
кплпна 5 дпдаје се 1, кплпна 6 дпдаје се 425/671, кплпна 7 дпдаје се 425/1342. 

 
У табели 1: Урбанистишки ппказатељи, 11. ред, кплпна 2 меоа се у 851 м², кплпна 4 

меоа се у 47, кплпна 6 меоа се у 549/+150, кплпна 7 меоа се у 549/+300. 
 
У ташки В.1. ППШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕОА, В.1.2. ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА, 1. ППШТА 

ПРАВИЛА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, Величина и пблик парцеле, друга алинеја, дпдаје се решеница 
и гласи: 

 
„За ппстпјеће и затешене грађевинске парцеле на кпјима је заппшета трансфпрмација 

псталпг грађевинскпг земљищта, кап и за парцелу намене ВЕРСКА ЗАЈЕДНИЦА, на кпјпј се 
планира изградоа парпхијскпг дпма,   минимална велишина парцеле је 300,00 м² (маое 
парцеле се не сматрају грађевинским). У пвпм слушају се рашунају сви параметри кап за 
парцелу пд 420,00 м2, а мпгуће је оихпвп укрупоаваое са суседним грађевинским 
парцелама.“ 

 
У ташки В.1. ППШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕОА, В.1.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ, ПБНПВУ И 

РЕКПНСТРУКЦИЈУ ПБЈЕКАТА, 2.ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ НПВИХ ПБЈЕКАТА, ппднаслпв 
Ппвршине за станпваое, (А) Ппрпдичнп станпваое – блпк 27 дпдаје се „ и 36“, у тексту 
накпн првпг пасуса дпдаје се следеће: 

„У блпку 36, у зпни М1 ппрпдишнп-стамбенп ппслпвна намена, дпзвпљена је 
изградоа стамбенпг или стамбенп-ппслпвнпг и ппмпћнпг пбјекта, максималне спратнпсти 
П+Пк, какп се не би нарущип урбанистишки склад и визуре према црквеним тпроевима. „ 

 
Решеница „Уз нпву прпдпрну сапбраћајницу, мпгу се градити ппрпдишни пбјекти са 

максималнп шетири стамбене јединице ппщтујући следеће: „ -  БРИШЕ СЕ. 
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У ташки В.1. ППШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕОА, В.1.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ, ПБНПВУ И 

РЕКПНСТРУКЦИЈУ ПБЈЕКАТА, 2.ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ НПВИХ ПБЈЕКАТА, ппднаслпв 
Ппвршина за верску заједницу, меоа се и гласи: 

 
 

У пквиру парцеле парпхијскпг дпма мпгућа је изградоа пбјекта парпхијскпг дпма  дп 
максималнпг степена заузетпсти парцеле пд 50% и максималне спратнпсти дп П+Пк.  

Решеница: „Пптребнп спајаое и/или цепаое ппстпјећих парцела за нпву изградоу на 
псталпм земљищту врщиће се Урбанистишким прпјектпм уз захтев Нарушипца.“ – БРИШЕ СЕ. 
 
 

III. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ У ГРАФИЧКПМ  ДЕЛАУ ПЛАНА 
 
 Карта 1     ПБУХВАТ ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПРД                                                          Р 1:500 
       
       Карта 2     ПЛАНИРАНА НАМЕНА ППВРШИНА                                                        Р 1:500 
 
       Карта 3     РЕГУЛАЦИПНП-НИВЕЛАЦИПНИ ПЛАН                                                  Р 1:500 
 
 

IV. ПРИМЕНА ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ ПЛАНА 
 

Дпнпщеоем Измена и дппуна План детаљне регулације блпка „27 и 36“, План 
детаљне регулације блпка „27 и 36“ („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 „27 и 36“ 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“ из Врбаса. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број: 8.  Страна 237.  Службени лист општине Врбас, 26. фебруар 2021. године________ 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Број: 8.  Страна 238.  Службени лист општине Врбас, 26. фебруар 2021. године________ 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Број: 8.  Страна 239.  Службени лист општине Врбас, 26. фебруар 2021. године________ 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Број: 8.  Страна 240.  Службени лист општине Врбас, 26. фебруар 2021. године________ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

Редни                      Страна 

број 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС  

 

 

35. ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА  
БРОЈ „27“ И „36“ У ВРБАСУ        227

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: Скупштина општине Врбас 
Одговорни уредник:  Јелена Ђурковић  -  Технички уредник:  Марија Тот 

Адреса: Врбас, Маршала Тита 89  -  Телефон: 021/7954-000, факс: 021/705-990 
Годишња  претплата: 9.000,00 динара  - један примерак: 300,00 динара  

Жиро рачун број: 840-13640-45 Општинска управа Врбас 
Лист излази по потреби  -  Тираж: 65 примерака 

 

www.vrbas.net 


