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                     Република Србија 
         Аутономна покрајина Војводина 
                      ГРАД СОМБОР 
                  ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за просторно планирање, урбанизам  
                       и  грађевинарство 
        Број: ROP-SOM-31781- LOC-1/2017       
            Интерни број: 353-345/2017-V 
     Дана: 10.11.2017. година 
     С о м б о р 
 
 
              Одељење за просторно планирање, урбанизам и  грађевинарство Градске управе Града 
Сомбора, поступајући по захтеву Николе Коха из Сомбора, који по пуномоћи заступа инвеститора 
ОШ „Никола Тесла“ Кљајићево, улица Иве Лоле Рибара 51, у предмету издавања локацијских 
услова, на основу чланова 53а., 54., 55., 56., 57. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
број 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), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, број 35/2015 и 
114/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл.гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), Правилника о класификацији објеката („Сл.гласник 
РС“, број 22/2015), Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насељеног 
места Кљајићева (''Службени лист Града Сомбора'', број 4/2016) и члана 12. и 21. Одлуке о 
Организацији Градске управе Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", број 27/2016), издаје  
      

 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
за ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ спратности П+0  капацитета 2x 460 kW и укопаног 
резервоара запремине 50 m3 у Кљајићеву, улица Иве Лоле Рибара број 51, на 

катастарској парцели број 1604 К.О. Кљајићево 
 
 

I. БРОЈ И ПОВРШИНА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ: 

Парцела број 1604 К.О. Кљајићево је формирана изграђена грађевинска парцела површинe 
6.318,00м2  што је утврђено увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности и 
на основу Копија плана са подземним инсталацијам број 952-04-386/2017 од 17.10.2017. године. 

 
II. ПЛАНСКИ ОСНОВ : 

Плански основ за издавање локацијских услова за изградњу котларнице спратности П+0, на 
катастарској парцели број 1604 K.O. Кљајићево,  је Измена и допуна Плана генералне регулације 
насељеног места Кљајићева (''Службени лист Града Сомбора'', број 4/2016).  

 
III. ЛОКАЦИЈА - БЛОК  ЗОНА: 

             Према Измени и допуни Плана генералне регулације насељеног места Кљајићева, предметна 
парцела број 1604 К.О.Кљајићево се налази у блоку број 3. Блок 3 је намењен породичном 
становању и централној зони.  

Предметна парцела се налази у делу централне зоне и намењена је за образовање. У склопу 
комплекса школе налазе се објекти који се налазе на парцелма број 1604, 1605, 1606 и 1607 
К.О.Кљајићево. 

 
IV. НАМЕНА: 
            На предметној парцели је планирана изградња котларнице спратности П+0 капацитета 2x 460 
kW и укопаног резервоара запремине 50 м³. Укупна бруто развијена надземна површина  објекта 
износи 36,99 м2. Танк за гориво запремине 50м³ је укопан 1,0м у односу на коту приступне 
саобраћајнице.  
             Планирани објекат је В категорије, и има класификациони број 126321.  
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V.      РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА: 

Постојеће регулационе линије су РЛ1 на североисточној страни предметне парцеле ка јавној 
површини улици Иве Лоле Рибара(катастарска парцела број 2525 К.О.Кљајићево) и РЛ2 на 
северозападној страни предметне парцеле ка улици Краља Петра I (катастарска парцела број 2558 
К.О.Кљајићево).   
             Објекат котларнице је лоциран на удаљености од 56,10 м од РЛ1 (регулациона линија у 
улици Иве Лоле Рибара) и ова грађевинска линија представља ГЛ2. У другом правцу објекат се 
лоцира на удаљености од 121,35 м од РЛ2 (регулациона линија у улици Краља Петра I) и ова 
грађевинска линија представља ГЛ1. 

 
VI. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У  ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ: 
ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ 
                  У оквиру зоне централних функција дозвољена је изградња као и реконструкција 
постојећих објеката намењених јавним, пословним и стамбеним садржајима, односно  могу се 
градити: 
- Објекти јавне намене – објекти намењени за јавно коришћење и могу бити у свим облицима 

својине: објекти здравствене делатности, васпитно-образовне делатности, социјалне заштите, 
културе, ветеринарски објекти, спортски садржаји, комунални објекти, верски објекти.  

- Пословни објекти – објекти у којима се одвија чисто пословна делатност у складу са 
компатибилним садржајима.  

- Пословно-стамбени објекти – више од 50% објекта пословна намена, пословна делатност мора 
бити у складу са компатибилним садржајима. 

- Стамбено-пословни објекти – 50% и више од 50% објекта стамбена намена, пословна 
делатност мора бити у складу са компатибилним садржајима. 

- Стамбени објекти – објекти породичног и вишепородичног становања.  
 

Делатности које се могу дозволити су из области:  
- објекти васпитања и образовања (предшколска установа и основна школа); 
- здравствене делатности (апотека, општа и специјалистичка ординација);  
- социјалне заштите (објекат за смештај деце без родитељског старања, објекат за смештај старих 

и хендикепираних лица, играонице за децу и сл.); 
- културе (галерија, библиотека, читаоница, биоскопска и позоришна сала и сл.); 
- пословно-административне делатности (филијала банке, пошта, агенција, представништво, 

пословни бирои и сл.); 
- објекти органа управе (месне заједнице, месне канцеларије, правосуђа, министарства 

унутрашњих послова и  сл.); 
- спорта и рекреације (затворени и отворени спортски терени, спортска хала, пратећи објекти 

спорта,  теретана, сала за фитнес, аеробик, боди-билдинг и сл.); 
- верски објекти; 
- трговина на велико (пијаца. продаја прехрамбене, непрехрамбене робе и робе широке потрошње 

и сл.); 
- услужног занатства (пекара, посластичарница, обућарска, кројачка, фризерска, фотографска 

радња, стаклара и сл.); 
- услужних  делатности (књижара, копирница, хемијска чистионица и сл.); 
- угоститељске делатности (хотел, мотел, пансион, ресторан, кафе-бар, пицерија, хамбургерија и 

сл.); 
- забаве (билијар салони, салони видео игара, кладионице и сл.); 
- објекти за ветеринарске потребе (ветеринарска станица, амбуланта, ветеринарска апотека и сл.).  
 
               Све ове делатности могу се предвидети ако је обезбеђена минимална комунална 
опремљеност парцеле, као и да се у складу са овим Планом може обезбедити потребан број паркинг 
места.  Омогућава се пренамена, као и замена постојећих објеката у објекте за јавне намене, при 
чему се могу прихватити услови под којима је изграђен постојећи објекат. 
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УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ И ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ 
 

ВРСТА ОБЈЕКТА ПОЛОЖАЈ 
ОБЈЕКТА 

МИН. 
ПОВРШИ

НА 
ПАРЦЕЛЕ 

m2 

МИН. 
ШИРИНА 
ПАРЦЕЛ

Е 
m 

ИНДЕКС  
ЗАУЗЕТОС

ТИ 
% 

Слободностојећи  
објекти 500 14 Објекти јавне 

намене Објекти у  
прекинутом низу 400 12 

50 

Слободностојећи  
објекти 400 14 Пословни  

пословно-стамбени 
стамбено-пословни 
и стамбени објекти 

Објекти у  
прекинутом низу 300 12 

60 

Слободностојећи 
објекти 1000 30  

Вишепородични 
стамбени објкети 

 
 

Објекти у 
прекунутом низу 800 25 

 
 

60 

 
Могуће је одступање од критеријума површине или ширине уличног фронта парцеле до 10%. 
 

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ГЛАВНИХ ОБЈЕКАТА 
             На парцели је дозвољена  изградња више главних објеката који могу бити објекти јавне 
намене, пословни, пословно-стамбени, стамбено-пословни и стамбени објекти намењени 
породичном и вишепородичном становању.  
             У случају изградње вишепородичног стамбеног објекта на парцели је могуће изградити 
највише два главна објекта и то:  једног главног објекта који може бити вишепородични стамбени 
или вишепородични стамбено-пословни и другог главног објекта који може бити пословни.  
 
Објекти  јавне намене  
 Организација и уређење парцеле намењене грађењу јавних објеката првенствено је 
условљена планираном наменом, нормативима и прописима за изградњу јавних објеката у складу са 
бројем корисника, с тим да се на парцели морају обезбедити и услови за паркирање и гаражирање 
возила запослених лица и осталих корисника. Морају се испоштовати услови којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама. 
 Главни објекат се гради на грађевинској линији која је приказана на графичком прилогу брoj 
4 ''План саобраћајне инфраструктуре са елементима регулације и нивелације'', у централној зони. 
Грађевинска линија за јавне објекте ће бити накнадно утврђена израдом урбанистичког пројекта. 
 У односу на суседне парцеле објекти могу бити постављени као: 
-     Слободностојећи – минимална удаљеност објеката у односу на бочнe границe парцеле је 2,50м; 
-   Објекти у прекинутом низу – објекти су постављени на удаљености од 0-1м од једне бочне 
границе парцеле, а од друге бочне границе су удаљени минимално 2,50 м;  

Могуће је да објекти буду постављени на удаљености од 0-1м са обе стране ако на средини 
парцеле постоји обезбеђен пролаз минималне ширине 2,5м.  
 Објекти у оквиру парцеле могу да се граде у низу или на минималном растојању од 2,5 м. 
 Максимална спратност објекта је П+1+Пк, односно П+2 код израде плитких и равних 
кровова нагиба до 10 степени. Изградња подрума и сутерена је дозвољена ако не постоје сметње 
хидротехничке и геотехничке природе. 
 Максимални надзидак таванске етаже је 1,0 m, а поткровне етаже је максимум 1,6 м.  
 Кота пода приземља утврђена је у односу на коту тротоара јавног или приступног пута. Кота 
пода приземља главног објекта  мора бити минимално +0,15м у односу на коту тротоара. 
Максимална кота пода приземља је 1,20 м у односу на коту тротоара.  
 Јавни објекти се граде, односно реконструишу поштујући стандарде енергетске ефикасности. 
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 Изградња нових објеката јавне намене искључиво се може вршити уз даљу урбанистичку 
разраду Урбанистичким пројектом, а реконструкција постојећих објеката у складу са условима из 
Плана. 
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 
              Осим главног објекта дозвољена је изградња и других објеката који су у функцији основне 
намене ако је већ саграђен или се планира истовремена изградња главног објекта. Изградња је 
могућа до дозвољеног максималног индекса заузетости. Дозвољена је изградња више помоћних 
објеката и магацина у функцији пословног објекта на истој грађевинској парцели у складу са 
условима из Плана. 
Помоћни објекти 
 На парцели је дозвољена изградња следећих помоћних објеката који су у функцији главног 
објекта: гаража, летња кухиња, остава, шупа за огрев, котларница, ограда, бунар, водонепропусна 
бетонска септичка јама, трафостаница и сл. 
 Дозвољена је изградња више помоћних објеката. 
 Постављају се иза главног објекта осим гараже која се може поставити на грађевинској 
линији главног објекта. У случају да се грађевинска поклапа са регулационом линијом врата гараже 
се отварају ка унутрашњости сопствене парцеле.  
 Објекат може бити удаљен од границе суседне парцеле од 0-1 м.  
 Могу бити постављени на растојању 0,00 m или минимално 2,50 м у односу на главни 
објекат, као и међусобно. 
 Максимална спратност помоћног објекта је П+0. 
 Дозвољена је изградња засебног објекта - подрума, који може бити укопан или полуукопан, 
уколико то хидролошки услови дозвољавају.  
 Котларницу градити тако да димњак буде на минималној удаљености 2,5 м од границе 
суседне парцеле. 
 Бунар се мора градити на минималној удаљености 5м (мерено осовински) од свих објеката и 
границе суседних парцела. 
 Водонепропусне септичке јаме морају се градити на минималној удаљености 5м (мерено 
осовински) од свих објеката и границе суседних парцела. 
 Сваки власник парцеле је дужан да изгради уличну ограду, ограду на бочној граници 
парцеле уз коју се гради објекат и ½ ограде према дворишном суседу (задња граница парцеле) по 
правилу са исте стране где је објекат. Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне, 
зидане или комбинација зидане и транспарентне ограде, с тим да укупна висина ограде од коте 
тротоара не сме прећи висину од 1,8 м. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској 
парцели која се ограђује. Капија која се поставља у склопу ограде, мора бити са отварањем на 
сопственој парцели. Функционалне целине је дозвољено преграђивати у оквиру грађевинске 
парцеле под условом да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. Бочне стране 
и задња страна грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном 
оградом или зиданом оградом до висине максимално 1,8 м. 
 Трафостанице 20/0.4 kV могу бити стубне, зидане или монтажно-бетонске, уз обезбеђивање 
минималне удаљености 3,0 м од осталих објеката. 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ 
              Зеленило око јавних објеката најчешће не служи јавном коришћењу у уобичајеном смислу, 
али има значајан естетски ефекат и заједно са уличним зеленилом и парковским површинама чини 
јединстеву целину зеленила. Зеленило око јавних објеката потребно је адекватно одржавати и 
користити декоративне врсте дрвећа, жбуња и цвећа које треба поставити тако да се међусобно не 
заклањају. Травњак чини основну компоненту озелењавања око јавних објеката. Од укупне 
површине грађевинске парцеле јавних објеката зеленило мора да заузима минимално 30%. Дрвеће 
са мањом крошњом се сме садити на минимум 3.0 м од границе суседних парцела, а жбуње на 1.5м. 
               Проценат озелењавања парцела намењених становању треба да буде минимум 30% од 
укупне слободне површине. Избор врста декоративне вегетације и украсног растиња и начин 
њиховог комбиновања треба да су у складу са околним пејзажом и општим условима средине. 
Основу сваког врта треба да чини уређен травњак. Дрвеће са већом крошњом се сме садити на 
минимум 5 м, дрвеће мање крошње на минимум 3 м, а жбунасте врсте на минимум 1,5 м од границе 
суседних парцела. 
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            На предметној парцели је планирана изградња котларнице спратности П+0 капацитета 2x 460 
kW и укопаног резервоара запремине 50м³.  Габарит котларнице  је 6,46м x 5,73м. Објекат има два 
димњака висине 12 м. Објекат је снабдевен водом за прање и пуњење инсталације и грејања и 
канализацијом за одвод воде из умиваоника и котлова. Танк за гориво, запремине 50 м3, се полаже 
на армирано-бетонске темеље. Танк има два шахта на темену и један шахт испред танка, који је 
бетонским каналом повезан са котларницом. За довоз мазута је предвиђена интерна саобраћајница 
од армираног бетона на подлози од мајданског песка и туцаника. Орјентација слемена објекта је у 
правцу североисток-југозапад. Максимална висина објекта  износи 4,61м у слемену, односно 
максимално 3,46м на венцу објекта у односу на коту прилазног тротоара.  
 
VII. УСЛОВЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАТСРУКТУРУ : 

 Прикључењe објектa на објекте инфраструктуре пројектовати и изводити у складу са 
законским прописима који регулишу ову материју и условима за пројектовање добијених од 
надлежних јавних предузећа: 
 Електроинсталације:  Трофазно прикључење котларнице на постојеће мерење школе, 
извршити у свему према Условима за пројектовање и прикључење издатим од ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак „Електродистрибуција Сомбор“, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-278127-17 од 
23.10.2017. године, који прописују услове које треба да задовољи објекат да би се могао изградити 
прикључак. 
             Трошкови накнаде за прикључење износе 0,00 РСД.  
             Водовод и канализација: Основна школа „Никола Тесла“ Кљајићево има прикључак на 
уличну линију АЦ  80 мм у улици Иве Лоле Рибара. Водомер   5/4 се налази у шахту који се 
налази испред школе на улици Иве Лоле Рибара. Како је предвидео пројектант у идејном решењу 
изградњу хидрантског вода  100 мм, потребно је пројектовати нови водоводни прикључак за 
хидрантски вод на постојећу уличну линију АЦ  150 мм у улици Краља Петра, а све према 
Техничкој информацији и условима прикључења на јавни водовод и канализацију отпадних вода за 
изградњу котларнице спратности П+0 на катастарској парцели број 1604 К.О. Кљајићево, издатим 
од ЈКП „Водоканал“ Сомбор, број 04-18оп/064-2017 од 23.10.2017. године. Вредност израде уличног 
дела новог прикључка на уличну водоводну мрежу са уградњом једног водомера   100 , за радове 
које изводи ЈКП „Водоканал“ Сомбор, је око 170.000,00 динара без ПДВ . 
              Прикључак на канализацију отпадних вода извести у водонепропусну септичку јаму на 
парцели.  
             
VIII.    САСТАВНИ ДЕО ОВИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА СУ: 

– Идејно решење (0-главна свеска, 1-пројекат архитектуре) урађено од стране Бироа за 
пројектовање и услуге Никола Кох пр. Сомбор, улица Липов лад 24, број техничке документације 
48/2017 од октобра 2017. године, главни пројектант Кох Никола, дипл.инж.грађ.(лиценца број 310 
5375 03);   
– Услови за пројектовање и прикључење издати од стране ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак 
„Електродистрибуција Сомбор“, број 8А.1.1.0.-Д.07.07.-278127 -17 од 23.10.2017. године; 
– Техничка информација и услови прикључења на јавни водовод и канализацију отпадних вода 
за изградњу котларнице спратности П+0 на катастарској парцели број 1604 К.О. Кљајићево, издати 
од ЈКП „Водоканал“ Сомбор, број 04-18оп/064-2017 од 23.10.2017. године 
– Услови у погледу мера заштите од пожара за изградњу котларнице спратности П+0 капацитета 
2x 460 kW и укопаног резервоара запремине 50 м³ у Кљајићеву на на катастарској парцели број 1604 
K.O. Кљајићево, издати од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Сомбору, 09/29 број 217-14604/17 од 23.10.2017. године; 
– Услови за безбедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија са овереним 
ситуационим планом, издато од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Сомбору, 09/29 број 217-14603/17 од 23.10.2017. године; 
– Копија плана са подземним инсталацијама издата од РГЗ-а, Служба за катастар 
непокретности Сомбор, број 952-04-386/2017 од 17.10.2017. године; 
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IX.       ПОСЕБНИ УСЛОВИ : 

У фази израде пројекта за грађевинску дозволу неопходно је придржавати се општих и 
посебних услова за изградњу ове врсте објеката, те примењивати законске прописе који регулишу 
ову материју. 

Приликом пројектовања и извођења предметног објекта обавеза је свих субјеката заштите 
од пожара да предвиде и спроведу све мере заштите од пожара и експлозија предвиђене Законом о 
заштити од пожара и техничким прописима који се односе на ову врсту објеката. 

                Сходно члану 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, број 113/15 и 
96/16) и члана  33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15) потребно је, 
пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност 
пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара. 
                Оверени ситуациони план из услова за безбедно постављање у погледу мера заштите од 
пожара и експлозија, издат од МУП-а, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације 
у Сомбору, 09/29 број 217-14603/17 од 23.10.2017. године, саставни је део локацијских услова.            

Пројекат за грађевинску дозволу треба да буде у складу са одредбама Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 
50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и подзаконским прописима. 

Потребно је да се уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложи и енергетска дозвола 
издата у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза 
прибављања енергетске дозволе.  

Пројекат обавезно садржи и изјаву главног пројектанта, одговорног пројектанта и вршиоца 
техничке контроле, којом се потврђује да је пројекат израђен у скласду са локацијским условима, 
прописима и правилима струке у складу са чланом 118а Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", брoj 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука 
УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14). 

Одговорни пројектант дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са 
правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима. 

Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске 
дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

Сагласно члану 85 став 3. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 
18/2016), инвеститор је дужан да сноси трошкове поступка у овој ствари, и то: 

 износ од 735,00 динара, на жиро рачун 840-742323843-92, Шифра плаћања 253, Модел 97, 
Позив на број 81-232, Прималац РГЗ СКН Сомбор, Сврха уплате - такса за пружање услуга РГЗ  
952-04-386/2017. 
 износ од 4.892,40 динара, на текући рачун 160-920020-54 Банца Интеса АД Београд, Позив на 
број предрачуна 1024, Прималац ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд - Органак 
Електродистрибуција Сомбор, Сврха уплате – Трошкови обраде предмета. 
 износ од 2760,00 динара, на жиро рачун 310-9509-10, Позив на број 04-18оп/064-2017, 
Прималац ЈКП Водоканал Сомбор, Сврха уплате – Уплата за техничку информацију. 
 

X. Уз захтев за издавање ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, а који захтев се подноси 
надлежном органу кроз ЦИС (Централни Информациони Систем) прилаже се документација 
у свему у складу са чл.3 и 16 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016), и то:  

 Извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се 
уређује садржина техничке документације; 
 Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом, израђен у складу са 
правилником којим се уређује садржина техничке документације; 
 Доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о 
грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију; 
 Одговарајућа документација прописано чланом 16 став 3 Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015 и 
96/2016);  

 
      Катастарске парцеле број 1604 K.O. Кљајићево, испуњава услове за грађевинску парцелу. 
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               Уз захтев за издавање Локацијских услова, у складу са чланом 53а Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гласник РС", брoj 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 
50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), поднето је и Идејно решење (0-главна свеска и 
1-пројекат архитектуре) урађено од стране Бироа за пројектовање и услуге Никола Кох пр. Сомбор, 
улица Липов лад 24, број техничке документације 48/2017 од октобра 2017. године, главни 
пројектант Кох Никола, дипл.инж.грађ.(лиценца број 310 5375 03). 

 
 На основу члана 56. става 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", брoj 72/09, 
81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13-одлука УС, 
132/14 и 145/14) на локацијске услове може се поднети приговор надлежном градском већу, у року 
од три дана од дана достављања односно од дана пријема локацијских услова.        
                                                  

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, 50/2016 и 61/2017) у 
износу од 310,00 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 члaном 
27а. тачка 2.  Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за 
привредне регистре („Сл. гласник РС", број 119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15),  у износу од 2.000,00 
динара, прописно је наплаћена. 

   
   ДОСТАВИТИ: 
1. Инвеститору 
2. Имаоцима јавних овлашћења:            

- ЕД „Сомбор“ Сомбор 
- МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Сомбору 
- ЈКП „Водоканал“ Сомбор 

3. Архиви   
 
  
                                                                                   НАЧЕЛНИК 
 
                                                                                            Миодраг Петровић, дипл.инж.грађ.  


