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ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА 
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урбанизам, за грађевинске послове за спровођење 
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности 

БРОЈ: ROP-COK-2271-LOC-1/2021 
Дана: 25.02.2021 године 
Ч  О  К  А 
 
  

 На основу члана 53 a.,члана 8 ђ 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 ,37/2019- др.закон и 9/2020 ), члана 12. 
став 2, 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.115/2020), члана 10. Одлуке о Општинској управи општине Чока („Службени лист општине Чока’’ 
број 16/2010, 14/2013 , 4/2015 , 20/2016, 23/2016 , 13/2017 и 11/2018), Обавештења о немогућности 
издавања услова за пројектовање и прикључење бр.87.1.0.0.-Д.07.09.-40070-21 од дана 19.02.2021. 
године издате од Електродистрибуције Србије –Огранак Електродистрибуција Суботица, Општинска 
управа  - Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за 
спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности, решавајући по захтеву 
Општине Чока ул. Потиска бр.20 који је поднет преко пуномоћника Милош Атића из Суботице, 
Вишњичка  бр.41, доноси:        
 

 
 ЗАКЉУЧАК 

 
  

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране Општине Чока ул. Потиска бр.20 бр. ROP-COK-
2271-LOC-1/2021 од дана 29.01.2021 године за издавање Локацијских услова за изградњу новог 
објекта –основна школа „Јован Поповић“- Издвојено одељење у Црној Бари на катастарским 
парцелама 137/1, 137/2 и 138 у k.o. Црној Бари, због неиспуњености формалних услова за 
поступање по захтеву. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
  Општина Чока ул. Потиска  бр. 20 преко пуномоћника Милош Атића из Суботице, Вишњичка 

бр.41 поднела је захтев за издавање Локацијских услова за изградњу новог објекта –основна 
школа „Јован Поповић“- Издвојено одељење у Црној Бари на катастарским парцелама 137/1, 
137/2 и 138 у k.o. Црна Бара. 

Сходно одредбама Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 115/2020) 
затражени су услови од имаоца јавних овлашћења. Електродистрибуција Србије –Огранак 



Електродистрибуција Суботица доставила обавештење о немогућности издавања услова за 
пројектовање и прикључење бр.87.1.0.0.-Д.07.09.-40070-21 од дана 19.02.2021. године у којој се 
наводи да : 

 
„-Подаци наведени у Идејном решењу обухватају и начин прикључења објекта које 

није у складу са Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 
(„Сл.Гласник РС“ 63/13). 

-Не може се на мерно место (ЕД бр.904229024) где је постојећи објекат у власништву 
једног правног лица прикључивати потрошња нових објеката у власништву других правних и 
физичких лица.“ 

 
На основу члана 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл. гласник РС", бр.68/2019) прописано је да ако ималац јавних овлашћења 
достави обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатка у 
садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни 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). Како је наведено констатовано је да нису испуњени формални услови за даље 
поступање по захтеву и одлучено је као у диспозитиву овог Закључка. 

Према члану 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС", бр.68/2019): 

„Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана његовог објављивања акта из ст. 1. и 2. 
овог члана, на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све 
утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново 
плаћа административну таксу за подношење захтева и накнаду наведену у члану 6. став 2. тачка 2) 
овог правилника.  

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 и накнаде наведених у члану 6. став 2. 
тачка 2) овог правилника.  

Ако уз усаглашени захтев из става 6. овог члана подносилац достави измењен документ у 
односу на документ који је већ доставио уз одбачени захтев, надлежни орган ће поступати по том 
измењеном документу.  

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.  

Ако подносилац захтева усаглашени захтев из става 6. овог члана подноси како би доставио 
идејно решење измењено у складу са разлозима наведеним у закључку којим је иницијални захтев 
одбачен, надлежни орган поново прибавља само оне услове за пројектовање и прикључење за које 
су изменама идејног решења промењени битни елементи за њихово утврђивање.  

Ако надлежни орган, у случају из става 10. овог члана, поново затражи услове за 
пројектовање и прикључење зато што сумња да су изменама идејног решења промењени битни 
елементи за њихово утврђивање, ималац јавних овлашћења коме су ти услови поново тражени има 
право на поновну наплату накнаде за њихову израду, само ако су изменама идејног решења битни 
елементи за утврђење тих услова стварно и промењени.  

Изузетно од става 7. овога члана, ако надлежни орган, супротно ставу 2. овог члана, у 
решењу којим је одбацио захтев није навео све недостатке, односно разлоге за одбацивање тог 
захтева, а усаглашени захтев одбаци из разлога који нису наведени у решењу у складу са којим је 



усаглашавање извршено, подносилац захтева има право на поновно усаглашавање захтева у 
складу са ставом 6. овог члана, тј. без поновног достављања већ поднете документације и без 
поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и накнаде из члана 6. став 2. тачка 
2) овог правилника. “ 
 
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. 

 
Доставити: 
- Подносиоцу захтева  
- Архиви 
 
 
Обрађивачи  предмета:  
 

Кобрехел Золтан                                                                                                
Саветник на пословима грађевинарства,                                                                                                                                 
обједињене процедуре     
  
Клара Шлезак  
Саветник на пословима грађевинарства,  
урбанизма, обједињене процедуре,енергетске ефикасности 
 

 

                                                                                         Заменик начелника Општинске управе 

 Иван Матић дипл.правник 


