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Република Србија – А.П. Војводина 
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 

БРОЈ: ROP-COK-31221-LOC-1/2020 
Дана: 24.11.2020 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 Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумaрство број 104-325-1463/2020-04 од дана 19.11.2020. године, Општинска управа  
- Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене 
процедуре и стамбено комуналне делатности, решавајући по захтеву предузећа REMY TRADE PROIZVODNJA, 
TRGOVINA I USLUGE DOO OSTOJIĆEVO ул. Штросмајерова 9 који је поднет преко пуномоћника Узелац Сање из 
Новог Сада, Бранка Бајића бр.70, и по Овлашћењу бр.: 031-4/2020-II/44 од дана 20.10.2020 год. доноси:        
 

 
 ЗАКЉУЧАК 

 
  

 ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев поднет од стране предузећа REMY TRADE PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE DOO 
OSTOJIĆEVO ул. Штросмајерова 9 бр. ROP-COK-31221-LOC-1/2020 од дана 26.10.2020 године за издавање 
Локацијских услова за изградњу заливног система “Кера Бара” у Остојићеву на кат.парц. 2387/1, 2387/2, 2388/1, 
2388/2, 2388/3, 2388/4, 2388/5, 2388/6, 2388/7, 2388/8, 2388/9, 2388/10, 2388/11, 2388/12, 2388/13, 2388/14, 2388/15, 
2397/2, 6133, 6132, 6131, 2397/3, 2397/4, 2397/5, 2397/6, 2397/7, 2397/8, 2397/9, 2397/10, 2397/11, 2397/12, 2397/13, 
2397/15, 2397/16, 2397/17, 2398/1, 2398/2, 2398/3, 2398/4, 2398/5, 2399, 2400, 2401, 2412/1, 2412/2, 2412/3, 2413, 2414, 
2415/1, 2415/2, 2415/3, 2415/4, 2415/5, 2415/6, 5415/7, 2415/8, 2415/9, 2415/10, 2415/11, 2415/12, 2415/13, 2415/14, 
2415/15, 2415/16, 2415/17, 2415/18, 2415/19, 2415/20, 2415/21, 2415/22, 2415/23, 2415/24, 2415/25, 2415/26, 2415/27, 
2415/28, 2425/1, 2425/2, 2425/3, 2425/4, 2425/5, 2425/9, 2425/10, 2425/11, 2425/12, 2425/13, 2425/14, 2425/15, 2425/16, 
2425/17, 2425/18, 2425/21, 2425/22, 2425/23, 2426/1, 2426/2, 2427/1, 2427/2, 2428/1, 2429/1, 2429/3, 2430/1, 2430/3, 
6130, 6129 k.o. Остојићево, због неиспуњености формалних услова за поступање по захтеву. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Предузеће REMY TRADE PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE DOO OSTOJIĆEVO ул. Штросмајерова 9 

преко пуномоћника Узелац Сање из Новог Сада, Бранка Бајића бр.70 поднело је захтев за издавање Локацијских 
услова за изградњу заливног система “Кера Бара” у Остојићеву на кат.парц. 2387/1, 2387/2, 2388/1, 2388/2, 2388/3, 
2388/4, 2388/5, 2388/6, 2388/7, 2388/8, 2388/9, 2388/10, 2388/11, 2388/12, 2388/13, 2388/14, 2388/15, 2397/2, 6133, 6132, 
6131, 2397/3, 2397/4, 2397/5, 2397/6, 2397/7, 2397/8, 2397/9, 2397/10, 2397/11, 2397/12, 2397/13, 2397/15, 2397/16, 
2397/17, 2398/1, 2398/2, 2398/3, 2398/4, 2398/5, 2399, 2400, 2401, 2412/1, 2412/2, 2412/3, 2413, 2414, 2415/1, 2415/2, 
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2415/3, 2415/4, 2415/5, 2415/6, 5415/7, 2415/8, 2415/9, 2415/10, 2415/11, 2415/12, 2415/13, 2415/14, 2415/15, 2415/16, 
2415/17, 2415/18, 2415/19, 2415/20, 2415/21, 2415/22, 2415/23, 2415/24, 2415/25, 2415/26, 2415/27, 2415/28, 2425/1, 
2425/2, 2425/3, 2425/4, 2425/5, 2425/9, 2425/10, 2425/11, 2425/12, 2425/13, 2425/14, 2425/15, 2425/16, 2425/17, 2425/18, 
2425/21, 2425/22, 2425/23, 2426/1, 2426/2, 2427/1, 2427/2, 2428/1, 2429/1, 2429/3, 2430/1, 2430/3, 6130, 6129 k.o. 
Остојићево.  

Сходно одредбама Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 115/2020) затражени су услови од 
имаоца јавних овлашћења. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумaрство није у могућности 
да достави услове својим обавештењем 104-325-1463/2020-04 од дана 19.11.2020.године утврдио је недостатке у 
достављеном идејном решењу, па се наводи да : 

 
„1.У достављеној Информацији о локацији и насловној страни Идејног решења није наведена к.п. 

бр.6127. к.о. Остојићево (канал К-5) преко које је предвиђена изградња АБ прелаза преко канала за точкове 
центар пивот машине. 

2.Идејно решење не садржи податке прописане прилогом 10. Правилника о садржини ,начину и 
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 
(Службени гласник РС,број 73/19). Идејно решење треба да садржи опис и приказ предлога техничког решења  
водозахвата на каналу К-6 ,приказ предлога темељења АБ прелаза у односу на профиле канала К-6 и К-5, као и 
приказ положаја темеља  центар пивот машине CP2 уз канал К-7.“ 

 
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, 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). 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 
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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 
                                                                                                                                     Шеф Одељења 
  
                                                                                                                          Шевењхази Ева – самосатлни саветник 


