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Сомбор
Одељење за комуналне послове Градске управе Града Сомбора, поступајући по захтеву
Радојке Јандрића из Сомбора, ул.Виноградска бр.8, а у име инвеститора Д.о.о. Еуропа промет
2000 Бач, из Бача, ул.Братства и јединства бр.111, 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 Просторног плана Града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“,
бр.5/2014) 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 ПОДНОГ СКЛАДИШТА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА П+0
у Сомбору, Централа бб, на кат.парц.бр.23974 и 23976 К.О.Сомбор-2
Увидом у плански документ, Просторни план Града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“,
бр.5/2014), утврђено је да се предметне парцеле, налазе се у ванграђевинском реону Града
Сомбора, на пољопривреном земљишту.
Извод из Просторног плана Града Сомбора
2.1. Правила грађења на пољопривредном земљишту
Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну производњу и не може се
користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о
пољопривредном земљишту, Просторним планом и урбанистичким плановима, као и
Основама заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта.
На пољопривредном земљишту се, у складу са Правилником 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.)
 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.);
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 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.
Обрадиво пољопривредно земљиште не може да се уситни на парцеле чија је површина
мања од пола хектара. Обрадиво пољопривредно земљиште уређено комасацијом не може да
се уситни на парцеле чија је површина мања од једног хектара.
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.
2.1.4. Објекти у функцији пољопривреде
На пољопривредном земљишту је дозвољена изградња објеката у функцији
пољопривреде:
 објекти за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала (хладњаче,
магацини, силоси са сушарама, полуотворене и затворене хале, надстрешнице, трапови,
подна складишта и слично);
 објекти за смештај пољопривредне механизације (затворени простори и
надстрешнице у којима се смешта механизација (возила, машине, прикључни уређаји и
др.), пољопривредни алати и опрема ради чувања и одржавања, као и радионице за
оправку возила сопственог возног парка);
 помоћни објекти у функцији пољопривреде (гараже, кошеви, амбари, оставе,
надстрешнице и слично);
 пратећи објекти у функцији пољопривреде (ваге, призме и сл. са потребним пратећим
платоима, и објектом вагарске кућице, канцеларије и сл.).
Приликом изградње неопходно је задовољити следеће услове:
 Максимални индекс изграђености је 0,40.
 Максимална спратност објеката намењених за смештај пољопривредне механизације
и складиштење пољопривредних производа П+0 с тим да се дозољава изградња
подрумске етаже уколико то хидролошки услови дозвољавају.
 Минимална удаљеност објеката од суседне парцеле је: 1.0 m од бочне међе
уз коју се гради објекат (уколико се објекат гради уз северну, североисточну
односно северозападну међу ова удаљеност не може бити мања од половине
висине објекта), односно 4.5 m од наспрамне бочне међе, односно објекти се
могу градити и на одаљености од 1.0 m од обе бочне границе парцеле
уколико је у средини парцеле обезбеђен пролаз минималне ширине 4.5 m.
 Изузетно удаљеност силоса од границе суседне парцеле је минимално 5 m, односно
половина висине силоса.
 Парцеле се могу ограђивати транспарентном оградом висине максимално 2.0 m.
Ограда и стубови ограде се постављају на парцели на којој се гради објекат. Ограда мора
бити одмакнута од границе суседне парцелена којој се узгајају ратарске културе најмање
0.7 m. Удаљеност ограде према суседним границама парцеле може бити и мања уз
сагласност власника суседне парцеле.
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Увидом у документацију уз предати захтев, утврђено је да удаљеност
планираног објекта (подно складиште пољопривредних производа) од бочне
међе уз коју се гради објекат (од североисточне међе) 1,21м а од наспрамне бочне
међе 2,15м.
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 положај
планираног објекта није у складу са правилима грађења дефинисаним важећим
планским документом, односно Просторним планом Града Сомбора („Сл.лист Града
Сомбора“, бр.5/2014).
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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