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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД  СОМБОР 
ГРАДСКА  УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО 

Број: ROP-SOM-10185-LOC-1/2018 
Инт. број: 353-137/2018-V 

Дана: 10.05.2018.год. 
С о м б о р 

  
 

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града 
Сомбора, поступајући по захтеву Кох Николе из Сомбора, ул.Липов лад бр.24 а у име 
инвеститора Цицо Раде из Сомбора, ул.П.М.Ненадовића бр.26/35, 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, 114/2015 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.113/2015, 96/2016 и 
120/2017), Правилника о класификацији објеката („Сл.гласник РС“, бр.22/2015), Одлуке о 
доношењу Просторног плана Града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“, бр.5/2014) 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 

производног објекта са пратећим просторијама (за производњу сточне хране са 
припадајућим магацинима-сировина и готова роба, као и пратећим 
просторијама као канцеларијски простор и стан домара), делом П+0 а делом 
П+Пк, у Сомбору, потес Шапоње, на катастарској парцели број 18164/1 
К.О.Сомбор-2, на основу достављеног Идејног решења израђеног од стране „ГС студио“ 
Биро за пројектовање и услуге из Сомбора, број пројекта 16/2018 од априла 2018.године, 
главни пројектант Годнич Силард, дипл.инж.арх. (лиценца број 300 L516 12), с обзиром да 
исто није у складу са важећом планском документацијом. 

 

 Увидом у плански документ, Просторни план Града Сомбора („Сл.лист Града 
Сомбора“, бр.5/2014), утврђено је да се предметна парцела, налази се у ванграђевинском 
реону Сомбор, на пољопривредном земљишту.   

На основу правила грађења (тачка 2.1.), на пољопривредном земљишту се, у складу са 
Правиликом о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу Закона о 
пољопривредном земљишту, могу градити: 
 објекти за пољопривредно домаћинство – салаши, са могућим пратећим садржајима из 
области туризма, угоститељства и трговине (етно куће, занати и стари занати, дегустација и 
продаја производа, смештајни капацитети); 
 воћарско-виноградарски објекти, са пратећим садржајима из области трговине туризма 
и угоститељства (вински подруми, винарије, објекти за продају и дегустацију производа, 
ресторани, мотели, етно куће и сл);  
 објекти у функцији примарне пољопривредне производње као самостални објекти или у 
саставу пољопривредних домаћинстава (фарме за узгој стоке, стакленици и пластеници, 
објекти за гајење печурки, пужева, рибњаци са пратећим садржајима и др.);  
 објекти у функцији пољопривреде: објекти за складиштење пољопривредних производа 
и репроматеријала (хладњаче, магацини, силоси са сушарама и слично); објекти за смештај 
пољопривредне механизације; помоћни објекти у функцији пољопривреде (гараже, 
кошеви, амбари, оставе, надстрешнице и слично); пратећи објекти у функцији 
пољопривреде (ваге, призме и сл.) 
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 објекти за експлоатацију минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета, и др.), 
односно извођење радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке и других опасних и 
штетних материја на обрадивом пољопривредном земљишту на одређено време по 
претходно прибављеној сагласности Министарства и приложеном доказу о плаћеној 
накнади за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта коју је решењем 
утврдила општинска, односно градска управа;  
 комунални и инфраструктурни објекти (линијски инфраструктурни системи, трафо 
станице, мерно регулационе станице, црпне станице, антене, противградне станице и сл.);  
 изградњу објеката који служе за одбрану од поплава, хидротехничку мелиорацију 
(одводњавање и наводњавање земљишта);  
 изградњу акумулација; 
 регулација мреже канала у функцији уређења пољопривредног земљишта; 
 подизању расадника за производњу репродуктивног материјала;  
 изградња објеката/комплекса за кориштење обновљивих извора енергије 
(ветроелектране – ветропаркови, објеката запроизводњy биогорива, објекти и постројења 
за коришћење соларне енергије, као и других објеката за производњу енергије 
коришћењем обновљивих и алтернативних извора) у складу са правилима, стандардима и 
нормативима за ову врсту објеката и уз сагласност Министарства надлежног за послове 
пољопривреде и Министарства надлежног за енергетику, уз обезбеђивање услова заштите 
животне средине; 
 у другим случајевима ако је утврђен општи интерес на основу закона, уз плаћање 
накнаде за промену намене. 
 Овим Просторним планом задржавају се сви изграђени објекти на пољопривредном 
земљишту и дозвољава се њихова реконструкција и доградња у складу са правилима датим 
овим планом. 
 

Минимална комунална опремљеност парцеле: Парцела мора бити комунално опремљена, тј. 
мора имати излаз на оформљену јавну површину, санитарну воду из водовода или 
сопственог бунара, водонепропусну септичку јаму, прикључак на електричну мрежу или 
сопствени електрични агрегат (могуће је коришћење и обновљивих извора енергије), уређен 
простор за одлагање отпада и сл. Простор за паркирање се обезбеђује на сопственој парцели. 
За сва прикључења на комуналну инфраструктуру неопходно је прибавити услове и 
сагласности надлежних предузећа. 

 

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 јер предвиђена 
намена планираног објекта (производни објекат са пратећим просторијама) 
није у складу са важећим планским документом, односно Просторним планом 
Града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“, бр.5/2014). 

 
НАПОМЕНА: Планиарни производни објекат (објекат за производњу сточне хране 

са припадајућим магацинима и пратећим просторијама) може да буде само пратећи објекат у 
функцији главног објекта. Главни објекат треба да буде пољопривредни објекат тј.објекат 
који се користи за примарну пољопривредну производњу, односно који je у функцији 
примарне пољопривредне производње. 
Главни објекат, уз коју се гради пратећи објекат, треба да буде евидентиран у препису листа 
непокретности као објекат изграђен са одобрењем за изградњу и употребном дозволом. 
На предметној парцели на основу увида у службену евиденцију органа надлежног за 
државни премер и катастар и на осносу Катастарско-топографског плана утврђено да 
постоји изграђени објекти, а који објекти су изграђени без одобрења за градњу. 

 
 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 
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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“, бр.43/2003, 51/2003-
испр.,61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.из., 
55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013-др.закон, 
57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-
усклађени дин.изн. и 61/2017-усклађени дин.изн. и 113/2017) у износу од 3.010,00 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. 

 


