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С о м б о р 

  
 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе 
Града Сомбора, поступајући по захтеву Радојке Јандрића из Сомбора, ул.Виноградска бр.8 а 
у име инвеститора „Бојагић“ д.о.о. Сомбор, из Сомбора, ул.Васе Пелагића бр.46, 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, 98/13-одлука 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 и 96/2016), 
Правилника о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, бр.22/2015), Одлуке о доношењу 
Генералног плана Града Сомбора 2007-2027 ("Сл.лист општине Сомбор", бр.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 пословно-стамбеног објекта спратности П+1 и радионице за 
производњу и паковање производа (кечап, мармелада и др.) спратности П+0, у 
Сомбору, Централа насеље бр.16, на катастарској парцели број 24024/1 
К.О.Сомбор-2, на основу достављеног Идејног решења израђеног од стране Пројектног 
бироа „Орип“ Сомбор, број пројекта РД-13/17 од маја 2017.године, главни пројектант 
Мр.Радојка Јандрић, дипл.инж.арх.(лиценца број 300 D776 06), с обзиром да за 
предметну изградњу неопходна је израда урбанистичког пројекта као 
урбанистичко архитектонска разрада локације што је према члану 57.став 4 
Закона о планирању и изградњи предуслов за издавање локацијских услова. 

 

 Увидом у плански документ, Генерални план Града Сомбора („Сл.лист општине 
Сомбор“, бр.5/2007), утврђено је да се предметна парцела, налази се у блоку број 121, на 
територији приградског насеља „Централа” у Сомбору. Блок је намењен породичном 
становању и услужно, производним и складишним функцијама. 
Предметна парцела се налази у делу блока који је намењен породичном становању. 
  

У зони породичног становаља градског типа и у зони становања пољопривредног 
типа у стамбеном делу парцеле пословне делатности које се могу дозволити су из области: 
услужних делатности, трговине на мало и угоститељства. 
Производне делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање услова 
заштите животне средине. 

 

У зони породичног становања пољопривредног типа, у оквиру економског дела 
парцеле може се дозволити изградња производног, односно пословног објекта који 
задовољава услове заштите животне средине, одн.који својом функцијом буком, гасовима, 
отпадним материјалима неће негативно утицати на примарну функцију – становање. У 
оквиру екомонског дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред напред 
наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те делатности не сме нарушити 
животне средине. 
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На основу правила грађења ако се грађевинска парцела намењује у зони становања 
за чисто пословање (производњу), обавезна је израда урбанистичког пројекта, под условом 
да објекти својом делатношћу не угрожавају животну средину. Услови за изградњу објеката 
примењују се по Плану за зону становања. Дозвољени индекс заузетости износи 
максимално 0,7, а индекс изграђености максимално 2,0. Грађевинска парцела може да се 
огради транспарентном оградом до висине максимално 2,0 м. 

 

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 док се не изради 
урбанистички пројекат, у складу са Генералним планом Града Сомбора и Законом о 
планирању и изградњи, који ће бити потврђен од стране надлежног органа (Одељење за 
просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске Управе Града Сомбора). 

 
 НАПОМЕНА: На предметном простору на основу Одлуке о изради Плана 
генералне регулације на простору МЗ „Стара Селенча“, „Селенча“ и „Нова Селенча“ у 
Сомбору („Сл.лист Града Сомбора“, бр.3/2015) у току је поступак израде новог планског 
документа. 
 
 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 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, 
    Миодраг Петровић, дипл.инж.грађ. 

 


