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О П Ш Т И Н А    Ч О К А 
ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА 
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, 
урбанизам, за грађевинске послове за спровођење 
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности 
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Дана: 16.10.2019 године 
Ч  О  К  А 
 
 

На основу члана 53 a.  Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 
81/2009 – исправка, 24/2011 УС, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и37/2019 ), члана 8. став 2. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.68/2019), Уредбе о 
локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017), члана 10. Одлуке о 
организацији Општинске управе у Чоки  (‘’Службени лист општине Чока’’ број 16/2010, 14/2013 , 
4/2015 , 20/2016, 23/2016 , 13/2017 и 11/2018), дописа Јавног водопривредног предузећа “Воде 
Војводине“ Нови Сад  под бројем II-1128/2-19 од дана 09.10.2019.године, Општинска управа - 
Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење 
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности, решавајући по захтеву Општине Чока  из 
Чоке ул. Потиска бр.20,  по овлашћењу бр.031-45/2016-II од 07.09.2016. године доноси: 

ЗАКЉУЧАК 

     ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Чока, Потиска бр 20 Чока бр. ROP-COK-29052-LOC-1/2019 
од дана 25.09.2019.године за издавање Локацијских услова за изградњу  црпне станице П+0, 
са изградњом постројења за кондиционирање пијаће воде , и бушење бунара Б-2. на кат. 
парцели 3190/4 у  к.о. Падеј, као непотпун . 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 
  Општина Чока, ул. Потиска бр.20 поднела је захтев за издавање Локацијских услова за „ 

изградњу  црпне станице П+0, са изградњом постројења за кондиционирање пијаће воде , и бушење 
бунара Б-2. на кат. парцели 3190/4  у  к.о. Падеј“, који је непотпун. 

На основу члана 12.став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.68/2019) и члана 30. Уредбе о локацијским условима ("Сл. 
гласник РС", бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017) када ималац јавних овлашћења не може да изда 
услове за пројектовање и прикључење због недостатка у садржини идејног решења достављеног уз 
захтев за издавање локацијских услова, надлежнии орган без одлагања одбацује захтев за 



издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр.68/2019). 

У поступку издавања локацијских услова надлежни орган за издавање локацијских услова у 
складу са уредбом која уређује издавање локацијских услова прибавио је услове за пројектовање и 
прикључење од имаоца јавних овлашћења.  

Ималац јавних овлашћења Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине“ Нови Сад  
доставило је надлежном органу обавештење о немогућности издавања услова за пројектовање и 
прикључење јер је  приложено  идејно решење са недостатком у садржини. 

Идејно решење је потребно допунити: 
         „Прилог бр.10 –Посебни садржаји Идејног решења за објекте за које се прибављају водни 
услови, и то: 
-Опис начина захвата воде са планираним количинама воде (израдити хидраулички прорачун и 
утврдити стварне потребе за водом). Приказати постојеће и планирано стање на изворишту. 
Разјаснити статус и улогу бунара Б-1 у систему водоснабдевања . У тексту се наводи да је бунар Б-1 
у поступку легализације и истовремено да се руши објекат у коме је смештен бунар Б-1.Доставити 
Решење о утврђеним и овереним билансним геолошким резервама подземних вода и Решење о 
зонама санитарне заштите изворишта.Навести податке о капацитету бунара Б-1 и приказати 
прорачун на основу кога се предвиђа уградња нове опреме у бунар.Дати прогнозни литолошки 
профил за бунаре Б-1 и Б-2. Означити тачан положај Б-2 на локацији изворишта.Приказати положај 
и димензије цевовода на локацији.Означити положај црпне станице и разјаснити функцију и режим 
рада. 
-Дати податке о квалитету захваћене воде (из бунара Б-1). 
-Дати технички опис и технолошку шему  објекта за кондиционирање воде. 
-Приказати ситуациони положај постројења за кондиционирање и све цевоводе на локацији 
(цевовод којим се доводи захваћена подземна вода из бунара до постројења ,потисни цевовод 
према насељу, цевовод за испуштање отпадних вода и др.) 
-Приказати начин прикупљања , одвођења и испуштања свих отпадних вода са локације 
(технолошких, санитарно-фекалних, атмосферских)и приказати реципијент отпадних вода. 
Димензионисати цевовод којим се отпадне воде одводеу реципијент и означити место улива 
отпадних вода у реципијент(навести број катастарске парцеле реципијента и свих парцела преко  
којих прелази цевовод и стим у вези ,евентуално допунити Информацију о локацији). 
Графички прилози – У складу са Правилником о садржини , начину и поступку израде и начину  
вршења техничке контроле према класи и намени објеката ( Сл.гласник РС 72/2018),потребно је у 
одговарајућој размери израдити Ситуациони план са положајем хидротехничких објеката на 
локацији, приказаним  габаритом , димензијама ,карактеристичним висинским котама и др.“ 
 

На основу горе наведеног констатовано је, да нису испуњени формални услови за даље 
поступање по захтеву, те у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС",бр.68/2019), одлучено као диспозитиву 
овог Закључка. 

 
Ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема Закључка из ст.2. овог члана ,а 

најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе 
усаглашени захтев, и достави тражене документе у складу са утврђеним недостацима, не треба 
поново да  достави документацију поднету уз захтев који је одбачен , нити поново да плати 
административну таксу за подношење захтева и накнаду наведену у члану 6.став 2. тачка 2. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем . 



 
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева 

без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања 
административне таксе за подношење захтева, односно накнаде наведених у члану 6. став 2 тачка 2 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

 
Ако због измењеног документа наступи додатни формални недостатак који је разлог за 

одбацивање захтева, подносилац  не може поново користити право из става 6. овог члана 6. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

 
Након достављања усаглашеног захтева надлежни орган поново прибавља услове за 

пројектовање и прикључење само од Јавног водопривредног предузећа “Воде Војводине“ Нови Сад . 
 

ПОУКА О ПРАВНОM  СРЕДСТВУ: Против овог закључка  подносилац захтева може изјавити 
приговор Општинском већу општине Чока, преко овог Одељења у року од 3 дана од дана 
достављања  Закључка. 
 
                                                                                                   
Обрађивач предмета:                                                                                                                                                                                   
Кобрехел Золтан – саветник  на пословима грађевинарства,                                                                                                                   
обједињене процедуре                                                                            
Клара Шлезак – саветник на пословима грађевинарства,  
урбанизма, обједињене процедуре,енергетске ефикасности 
  
 
 
                                                                                                                     Шеф Одељења  
                                                                                     
                                                                                                    Ева Шевењхази - Самостални саветник 
 
Доставити:  
- Подносиоцу захтева 
- Архиви 
 

 


		2019-10-16T12:27:47+0200
	ЕВА ШЕВЕЊХАЗИ 2911959825025-2911959825025 bb23265b074a03e3bbbc7e0577afefae59379ed9




