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                      Република Србија 
          Аутономна покрајина Војводина 
                       ГРАД СОМБОР 
                   ГРАДСКА УПРАВА 
Одељење за просторно планирање, урбанизам  
                       и  грађевинарство 
        Број: ROP-SOM-9751- LOC-2/2019       
            Интерни број: 353-328/2019-V 
     Дана: 04.09.2019. година 
     С о м б о р 
 

   Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Сомбора, поступајући по захтеву Селак Драгане из Сомбора, а у име инвеститора Галић 
Јосипа из Сомбора, улица Јосићки пут број 103, 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, 145/14, 83/2018 и 31/2019), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник 
РС“, број 35/2015, 114/2015 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 
Правилника о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, број 22/2015), Одлуке о доношењу 
Генералног плана Града Сомбора 2007-2027 ("Сл.лист општине Сомбор", број 5/2007) и 
члана 12. и 21. Одлуке о Организацији Градске управе Града Сомбора ("Сл. лист Града 
Сомбора", број 27/2016),  издаје   

 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

 
   Не могу се издати Локацијски услови према поднетом захтеву за изградњу породичне 
стамбене зграде спратности П+0, у Сомбору, у улици Јосићки пут број 103, на катастарској 
парцели број 6518 К.О.Сомбор-1, на основу достављеног Идејног решења израђеног од 
стране Бироа за пројектовање, надзор, технички преглед и вештачење НБ ПРОЈЕКТ Будимир 
Настасић предузетник, Сомбор,  број пројекта 55А/18-ИДР из августа 2019. године, главни 
пројектант Нада Сладаковић, дипл.инж.арх. (лиценца  број 300 3948 03), с обзиром да је за 
предметну парцелу неопходна израда плана даље урбанистичке разраде израдом 
урбанистичког плана нижег реда.   

Увидом у плански документ, Генерални план Града Сомбора 2007-2027 ("Сл.лист 
општине Сомбор", број 5/2007), утврђено је да се предметна парцела, налази се у блоку број 
65. Блок број 65 је намењен породичном становању. Изградњу и уређење у постојећем 
становању вршити на основу услова из Плана, на слободним површинама обавезан је план 
даље урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег реда у духу важећег закона.  

Услови за образовање грађевинске парцеле 
            Условима за препарцелацију грађевинског земљишта утврђује се величина парцеле, 
приступ на јавни пут, регулациона линија и грађевинска линија. 

            Парцеле намењене стамбеној изградњи треба да имају приближно облик 
паралелограма и морају имати приступ на јавни пут. 
          Грађевинска линија у изграђеним деловима насеља одређује се према постојећој 
грађевинској линији. 
          Грађевинска линија у неизграђеним деловима насеља ће се дефинисати регулационим 
планом. 

             Формирање грађевинских парцела намењених изградњи породичних стамбених објеката 
се врши под следећим условима: 

- Величина парцеле за слободностојеће објекте креће се од минимално 300м2 , а ширина 
парцеле према улици код слободностојећих објеката је минимално 14,0м. 

- Грађевинска парцела мора имати обезбеђен прилаз на јавну саобраћајницу. 
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           Положај објеката на парцели: 
           Главни објекат се мора градити на грађевинској линији која је удаљена од 
регулационе линије 0,00, 5,00 и 10,00 м. 
           Услови за реконструкцију објеката 
          Реконструкција постојећих објеката може се дозволити под следећим условима: 
-  замена постојећег објекта новим објектом може се дозволити у оквиру услова датих овим 
Планом, 
-   реконструкција постојећих објеката може се дозволити ако се извођењем радова на објекту 
неће нарушити услови датим овим Планом, 
- ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из овог Плана 
реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег објекта, 
- адаптација постојећих објеката се може дозволити у оквиру намена датих овим Планом. 
 
         Према приложеном Идејном решењу, удаљеност грађевинске од регулационе 
линије је 150,30м, што је у супротности са важећим планским документом, односно  
Генералним планом Града Сомбора. 
         У случају да је извршено уклањање стамбеног објекта по исходованом Решењу од 
Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Сомбора, број 354-247/2018-V од 20.07.2018. године, грађевинска парцела се сматра 
неизграђеном, и за њу се примењују услови из Плана, а пошто  на предметном простору 
не постоји важећи одговарајући урбанистички план даље разраде, који би дефинисао  
одвајање јавне површине од остале, тренутно није могуће дозволити изградњу објекта. 
        У случају да није извршено уклањање стамбеног објекта, могуће је исходовање 
решења о реконструкцији и доградњи стамбеног објекта. 
    
      На основу члана 56. става 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, 50/13- одлука УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/2019) 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. и 171В  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, 83/2015, 112/2015, 
50/2016, 61/2017, 113/2017,  3/2018, 50/2018, 95/2018 и 38/2019) у износу од 2.200,00 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, 106/15, 32/16, 
60/16 и 75/2018), у износу од 1.000,00 динара, прописно је наплаћена. 

 
 ДОСТАВИТИ : 

1. Подносиоцу захтева, 
2. Архива      

                        
                                                                                                                 НАЧЕЛНИК: 
 
                                                                                                   Игор Латас,  дипл.инж.грађ. 
 

 
 


