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Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

ГРАД СОМБОР 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 
Број: ROP-SOM-6195-LOCA-3/2017 

Инт. број: 353-223/2017-V 
Дана: 06.07.2017.год. 

С о м б о р 
 
 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске 
управе Града Сомбора, решавајући по захтеву Бошњак Тање из Сомбора, 
ул.Штросмајерова бр.13, кога заступа Катарина Мацан-Сабо из Сомбора, 
ул.Радишићева бр.2, за измену локацијских услова, на основу члана 134. став 2. 
Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.72/09, 81/09, 64/10-одлука 
УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС и 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14), на основу члана 5. тачка 3. и члана 12. и 21. Одлуке о 
Организацији градске управе Града Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора" бр.27/2016) 
и чл.98.Закона о општем управном поступку ("Сл.гласник РС",бр.18/2016), доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 OБУСТАВЉА СЕ поступак за измену локацијских услова за изградњу 
породичног стамбеног објекта, спратности П+1, у Сомбору, ул.Штросмајерова 
бр.29А, на катастарској парцели број 7749/2 К.О. Сомбор-1, покренут код Одељења 
за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Сомбора дана 29.06.2017.године по захтеву инвеститора Бошњак Тање из Сомбора, 
ул.Штросмајерова бр.13, јер је подносиоц захтева – инвеститор одустао од 
истог. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Катаринa Мацан-Сабо из Сомбора, ул.Радишићева бр.2, као овлашћени 
пуномоћник инвеститора Бошњак Тања из Сомбора, ул.Штросмајерова бр.13, 
поднела је овом органу дана 05.07.2017.год. захтев за измену локацијских услова за 
изградњу породичног стамбеног објекта, спратности П+1, у Сомбору, 
ул.Штросмајерова бр.29А, на катастарској парцели број 7749/2 К.О. Сомбор-1, 
заведен под горе наведеним бројем. 
 

Надање, у току поступка пуномоћник инвеститора поднела је дана 
05.07.2017.године кроз ЦИС овом органу захтев за остале поступке – одустанак од 
предметног захтева, заведден под бројем ROP-SOM-6195-GR-4/2017, а који је 
заведен под Инт.број.353-223/2017-V, чиме су се стекли услови за одлуку као у 
диспозитиву овог Решења, а сагласно одредбама члана 98. Закона о општем 
управном поступку ("Сл.гласник РС",бр.18/2016). 

 

Републичка административна такса по тарифном броју 1.Закона о 
републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", број 43/03,...54/09, 
50/11, 70/11- усклађени дин. износи, 55/12- усклађени дин.износи, 93/12, 47/13, 
57/14, , 45/15, 83/15, 112/15 и 50/2016) у износу од 300,00 динара прописно је 
наплаћена. 

 

Накнада за подношење захтева и објављивање података и докумената кроз 
посебан информациони систем Централне евиденције за издавање локацијских 
услова у складу са чл.27а. тачка 1. Одлуке о накнадама за послове регистрације и 
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друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС", 
бр.119/13, 138/14, 45/15,106/15 и 32/16), у износу од  1.000,00 динара, прописно 
је наплаћена. 
  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
 Против овог решења, подносилац захтева може изјавити приговор градском 
већу Града Сомбора подсредством централног информационог система (у оквиру 
дела „Започните нови захтев“ потребно одабрати опцију „Остали“ у оквиру које 
предвиђена и могућност подношење приговора), преко Одељење за комуналне 
послове Градске управе Града Сомбора, у року од три дана од дана достављања 
 
ДОСТАВИТИ: 
1. Подносиоцу захтева                  
2. А р х и в и 
                         

       Н А Ч Е Л Н И К, 
 Миодраг Петровић, дипл.инж.грађ. 


