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Сомбор
Одељење за комуналне послове Градске управе Града Сомбора, поступајући по захтеву
Настасић Будимира из Сомбора, ул.Коњовићева бр.26, а у име инвеститора Поплашен
Владимира из Станишића, ул.Алексе Шантића бр.2, у предмету издавања локацијских услова,
на основу чланова 53а., 54., 55., 56., 57 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, 98/13одлука УС, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр.35/2015 и
114/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл.гласник РС“, бр.113/2015), Правилника о класификацији објеката („Сл.гласник РС“,
бр.22/2015), Одлуке о доношењу Плана генералне регулације Станишић („Сл.лист Града
Сомбора“, бр.2/2008) и чл. 14. и 24. тачка 3. Одлуке о Организацији градске управе Града
Сомбора ("Сл.лист Града Сомбора" бр.4/08, 11/09, 12/12 и 5/13), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
за ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА П+0 и ГАРАЖЕ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ П+0
у Станишићу, у ул.Алексе Шантића бр.2, на кат.парц.бр.1740/1 К.О.Станишић
Увидом у плански документ, План генералне регулације Станишић („Сл.лист Града
Сомбора“, бр.2/2008), утврђено је да се предметна парцела, налази у грађевинском реону, у
блоку бр.17. Блок 17 се налази у југоисточном делу насеља и намењен је породичном
становању
Извод из Плана генералне регулације Станишић
5.1.1. Правила грађења у зони становања
Правила парцелације: Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћен
планом који је намењен за грађење.
Грађевинска парцела има приступ са јавног пута обезбеђен колски приступ са
најмањом ширином уличног фронта 14,0м, двојних објеката 16,0м (две по 8,0мн), изузетно
може бити и мања за постојеће изграђене парцеле које се могу задржати.
Најмања површина грађевинске парцеле у зони породичног становања је 300,0м², може
бити и мања ако се задржава постојећа изграђена парцела.
Правила регулације: У зони породичног становања је дозвољена изградња
породичних стамбених објеката са највише две стамбене јединице организоване у једном
или више стамбених објеката.
Обављање делатности на парцелама породичног становања је дозвољена у саставу
стамбеног или другог објекта на парцели, делатност се може обављати и у другом
објекту на парцели, до дозвољеног макс. степена искоришћености, односно изграђености,
делатности које се обављају у објектима буком, вибрацијама и другим негативним
дејствима не могу угрожвати становање у сопственим или суседним објектима што је
регулисано одлукама и правилницима.
Постојећи објекти се могу реконструисати и дограђивати у складу са датом
наменом, уколико постојећа намена није у складу са планским решењем исти објекти се
могу реконструисати и задржати првобитна намена.
Како се највећи број домаћинстава бави пољопривредом, грађевинске парцеле
организовати са одвајањем функција на парцели: становање, економског дела и башта.
За све зоне становања примењују се мере заштите унутар дефинисане зоне заштите
изворишта за снабдевање водом за пиће насеља, односно није дозвољена изградња
производних објеката који своје отпадне технолошке воде, не могу упуштати у фекалну
канализацију без предходног третмана до квалитета фекалних вода.
На грађевинским парцелама могу се градити и други објекти који су у функцији
основне намене грађевинске парцеле.
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У свим зонама породичног становања могу се градити објекти и без функције
становања којима се побољшава стандард и квалитет живљења: образовање, култура,
здравство, социјалне установе, спорт и рекреација, зелене површине, снабдевање, паркинзи
и др.
Објекат се може поставити на грађевинској парцели:
1. у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе бочне међне линије
грађевинске парцеле)
2. у прекинутом низу (објекат додирује само једну међну линију грађевинске
парцеле)
3. слободно стојећи (објекат не додирује ни једну међну линију грађевинске парцеле
Уколико се објекат поставља на грађевинској парцели тако да додирује међне линије
суседних парцела или је удаљеност мања од дате за слободно-стојеће објекте потребно је
прибавити сагласност власника суседне парцеле односно објекта.
Реконструкција постојећих објеката који су изграђени на међној линији суседне
парцеле, пројектном техничком документацијом и извођењем радова на истом мора се
обезбедити стабилност суседног објекта и не сме се ометати коришћење истог.
За слободностојеће објекте (са испадима) мин. удаљеност од међне линије задње
стране објекта је 0,50м и стреха не прелази међну линију суседа и обезбедити
одводњавање атмосферских вода са кровних површина и парцеле уколико се врши насипање
на сопствену парцелу. Мин. удаљеност објекта од међне линије предње стране објекта је
3,0м. Ова удаљеност може бити и мања уколико се прибави сагласност власника суседног
објекта парцеле и обезбеди колски и пешачки приступ на парцелу мин 2.5 слободан или
преко ајнфорта.
Грађевинска линија у односу на регулациону линију је мин. 0.0м.
Кота приземља објеката се одређује, по правилу у односу на нивелету приступног
јавног пута.
Кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте тротоара.
Објекти који у приземљу имају нестамбену намену, кота приземља пословног
простора је макс.0.20м виша од коте тротоара, а разлику између коте пода пословног
простора и коте тротоара решити унутар објекта.
Испади на објекту не могу прелазити регулациону линију.
На објектима се могу постављати конзолне надстрешнице и рекламе, на висини од
3,0м од коте тротоара. Исте могу прелазити регулациону линију макс. 2.0м.
Отворене спољне степенице могу се градити на грађевинској парцели.
Макс. спратност објеката породичног становања је П+1+Пот. Висина објекта не
може прећи 12,0м. Објекти могу имати подрумске и сутеренске просторије, ако не постоје
сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Паркирање возила за сопствене потребе, власници објеката, обезбеђују на сопственој
парцели, изван површине јавног пута.
Паркинг површине могу се градити и на јавним површинама дуж уличних коридора за
потребе паркирања возила корисника пословних простора и јавних објеката.
Грађевинске и катастарске парцеле се могу ограђивати унутар блока жичаном
оградом, тако да се ограда поставља по међи, а стубови ограде су на парцели власника
ограде. Ограда је прозирна-транспарентна. Зидана ограда се омогућава под условом да се
предходно прибави сагласност власника парцеле односно објекта према којој се ограда
поставља. Висина ограде је максимално 1,6м. Висина може бити и већа ако се прибави
сагласност суседне парцеле. Ограда грађевинске парцеле која се гради на регулацији
уличног коридора може бити зидана или транспарентна, макс. висине 1,80м. Ограда се
поставља на регулационој линији тако да ограда и капије буду на парцели која се ограђује.
Врата и капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.
Контејнери за смеће се постављају на парцелу и истим је потребно обезбедити
несметан приступ. Одлагање вршити у складу са прописима.
На парцели се може одобрити изградња економских објеката као што су стаје за узгој
стоке (говедарници, свињци, живинарници, овчарници, козарници и други). Мин. растојање
ових објеката од било ког другог стамбеног објекта је 20,0м и исти морају бити изведени и
коришћени у складу са прописима за држање и узгој стоке. Грађевинска линија за изградњу
економских објеката за држање и узгој стоке у односу на регулациону линију уличних
коридора је мин. 30,0м, осим на угаоним парцелама.
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Објекти за смештај хране и механизације и други објекти који су у
функцији економских објеката могу се градити уз стамбене, али не мање од
10,0м од регулационе линије парцеле.
Непропусне септичке јаме, осочаре, ђубришта и сл. објекте градити најмање на 5,0м
од економских и 20,0м од стамбених објеката, а 2,5м од ограде.
Објекти евидентирани као културно историјски споменици археолошки локалитети
ће се реконструисати или градити нови на припадајућим парцелама у складу са условима
Покрајинског завода за заштиту споменика културе.
Макс. степен заузетости је 60%.
Макс.степен изграђености је 2,4.
На постојећим изграђеним грађевинским парцелама чији је степен изграђености
односно заузетости већи од наведеног, дозвољена је реконструкција до затеченог степена
заузетости односно изграђености.
Прикључке на комуналну инфраструктуру изводити по правилу подземно, уз
сагласног надлежног предузећа или организација и иста је саставни део пројектно техничке документације.
Увидом у документацију уз предати захтев, утврђено је да удаљеност
планираног објекта (гараже за пољопривредне машине) мања од 10,0м од
регулационе линије (од ул.Јаше Томића), односно грађевинска линија
планираног објекта се поклапа са регулационом линијом.
На основу овако утврђеног чиненичког стања, а у складу са чланом 10.Правилника о
поступку спровођење обједињене процедуре електронским путем и чланом 7. Уредбе о
локацијским условима, овај орган констатује да није могуће дозволити изградњу и
издати грађевинску дозволу у складу са поднетим захтевом (за изградњу гараже
за пољопривредне машине), јер положај планираног објекта није у складу са
правилима грађења дефинисаним важећим планским документом, односно
Планом генералне регуилације Станишић („Сл.лист Града Сомбора“, бр.2/2008).
За изградњу породичног стамбеног објекта П+0 су испуњени услови прописаним
планским документом.
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, 98/13одлука 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",бр. 43/03.....54/09, 50/11, 70/11- усклађени
дин.износи, 55/12- усклађени дин.износи, 93/12,47/13, 57/14, 45/15-усклађени дин.износи,
83/15 и 112/15) 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 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.
ДОСТАВИТИ :

1. Подносиоцу захтева,
2. Архива

НАЧЕЛНИК,
Миланка Крстић, дипл.инж.грађ.
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