
 
 
Република Србија – А.П. Впјвпдина 
О П Ш Т И Н А    Ч О К А 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА 
ПДЕЉЕОЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ППЉППРИВРЕДУ,  
РАЗВПЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ППСЛПВЕ 
ЗА СПРПВПЂЕОЕ ПБЈЕДИОЕНЕ ПРПЦЕДУРЕ И 
СТАМБЕНП КПМУНАЛНЕ ДЕЛАТНПСТИ 
Брпј: ROP-COK-4234-LOC-1/2020  
Дана: 16.03.2020. гпдине 
Ч  О  К  А 
 

 

Ппступајући пп захтеву Општине Чпка из Чпке ул. Пптиска бр.20  , за издаваое лпкацијских 
услпва у ппступку пбједиоене прпцедуре,на пснпву члана 8ђ, 53а-57. Закoна п планираоу и 
изградои (''Сл. Гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - пдлука УС,50/2013 - пдлука УС, 98/2013- пдлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019- др.закпн и 9/2020), Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем ("Службени гласник Републике Србије", бр. 68/2019), Уредбе o лпкацијским 
услпвима ("Службени гласник РС", бр. 35/2015 ,114/15 и 117/2017) и  члана 10. Одлуке п 
прганизацији ппштинске управе у Чпки („Службени лист ппштине Чпка  брпј 16/2010, 14/2013, 
4/2015, 20/2016, 13/2017 и 11/2018) и Овлашћеоа бр.031-45/2016-II пд 07.09.2016.гпд.  издаје: 

 
ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ 

 
За прпширеое и рекпнструкцију кплпвпза у улици Шкплска  у насељенпм месту Јазпвп 

 

Брпј предмета  ROP-COK-4234-LOC-1/2020 

Датум ппднпшеоа 
захтева 

20.02.2020. 

Датум издаваоа 
лпкацијских услпва 

16.03.2020. 

Лице на чије име ће 
гласити лпкацијски 
услпви 

☐Физичкп лице                                                        xПравнп лице 

Име и презиме / назив лица Општина Чпка 

Адреса Општина Чпка,Пптиска бр.20 

Ппдаци п 
ппднпсипцу захтева 

☐Физичкп лице                                                        xПравнп лице 

Име и презиме / назив лица Општина Чпка 



Адреса Општина Чпка, Пптиска бр.20 

Дпкументација прилпжена из захтев 

1.Идејнп решеое x IDR-01/20 oд фебруара 2020 

2. Дпказ п уплати административне таксе за 
ппднпшеое захтева и накнаде за Централну 
евиденцију 

x  

Дпдатна дпкументација  

1.Гепдетски снимак ппстпјећег стаоа на 
катастарскпј ппдлпзи, израђен пд стране 
пвлашћенпг лица уписанпг у пдгпварајући 
регистар у складу са Закпнпм, укпликп је реч п 
градои кпмуналне инфраструктуре у 
регулацији ппстпјеће сапбраћајнице  

☐  

2.Осталп x Ситуаципни план на КТП  

Ппдаци п катастарскпј парцели, пднпснп катастарским парцелама 

Адреса лпкације Општина Чпка , насељенп местп Јазпвп улица Шкплска 

Дпкументација 
прибављена пд РГЗ-a 
– Службе за катастар 
неппкренпсти 

-Кппија катастарскпг плана впдпва бр.956-01-303-2284/2020 пд дана 
21.02.2020. гпдине издатп пд стране РГЗ,Сектпр за катастар 
неппкретнпсти-Одељеое за катастар впдпва Панчевп;- Кппија плана 
бр.952-04-213-2503/2020 пд дана 21.02.2020. гпдине издатп пд стране 
РГЗ, Служба за катастар неппкретнпсти Чпка; Извпд из листа 
неппкретнпсти брпј : 852 К.О. Јазпвп, 952-04-213-2503/2020 пд 
21.02.2020. гпдине; Извпд из листа неппкретнпсти брпј: 1106 К.О. Јазпвп, 
952-04-213-2503/2020  пд дана 21.02.2020. гпдине  

Брпј катастарске 
парцеле, пднпснп 
катастарских 
парцела, катастарска 
ппштина пбјекта, 
ппвршина 
катастарске парцеле, 
пднпснп катастарских 
парцела  

Брпј КП Катастарска ппштина Ппвршина  

 
431,432/1 и деп 
кат.парц.117  
 
 

 
К.п.Јазпвп 
 
 

*псим акп се 
лпкацијски услпви 
издају за линијске 
пбјекте и антенске 
стубпве 

Ппдаци п ппстпјећим пбјектима на парцели  



Брпј пбјекaта кпји се 
налазе на 
парцели/парцелама 

1 улица 

Ппстпјећи пбјекти се 

x☐задржавају  

☐уклаоају   

☐деп се задржава, деп се уклаоа 

БРГП кпја се руши / 
уклаоа 

- 

БРГП кпја се 
задржава 

- 

Ппдаци п планиранпм пбјекту / пбјектима / радпвима  

Ппис идејнпг 
решеоа  

 
Ппстпјећи кплпвпз у улици Шкплска је калдрма ширине пд 3м, идејнп 
решеоем је предвиђенп прпширеое и рекпнструкција кплпвпза  на 4м. 
Дужина кплпвпза је 432,17 м. Ширина банкине је 1м, пппречни нагиб 
кплпвпза је 2%, пппречни нагиб банкине је 4% 
 

1. 

Врста радпва 
Прпширеое и рекпнструкција (сабирна насељска 
сапбраћајница) 

Намена пбјекта Остали путеви и улице 

БРГП (за зграде) / 
Дужина(за 
инфраструктуру) 

Дужина кплпвпза 432,17 м 

Дпминантна категприја 
пбјекта 

Г 

Класификација дела 

Категприја пбјекта 
или дела пбјекта 

Учешће у укупнпј 
ппвршини 

Класификаципна 
пзнака 

Г 100% 211201 

   

Псталп   

2. 

Врста радпва / 

Намена пбјекта / 

БРГП (зазграде) / 
Дужина(заинфраструктуру
) 

/ 

Дпминантна категприја 
пбјекта 

/ 

Класификација дела 

Категприја пбјекта 
или дела пбјекта 

Учешће у укупнпј 
ппвршини 

Класификаципна 
пзнака 

/ / / 



   

Псталп / 

Правила уређеоа и грађеоа  

Плански пснпв Прпстпрни план ппштине Чпка (Сл.лист ппштине Чпка, бр.11/13)   

Ппдаци п правилима 
уређеоа и грађеоа 
за зпну или целину у 
кпјпј се налази 
предметна парцела, 
прибављеним из 
планскпг дпкумента 

Урбанистички и други услпви за уређеое и изградоу ппвршина и пбјеката 
јавне намене и мреже сапбраћајне и друге инфраструктуре – Сапбраћајна 
инфраструктура у грађевинскпм ппдручју насеља: - Сабирне насељске 
сапбраћајнице прпјектпвати за двпсмерни сапбраћај са ширинпм 
кплпвпза дп 6м са једнпстраним нагибпм, са нпсивпшћу кплпвпзне 
кпнструкције за средои сапбраћај и савременпм кплпвпзнпм 
кпнструкцијпм. Сабирне сапбраћајнице ће  кумулисати сва интерна 
кретаоа и интерне теретне тпкпве дп свих пдредишта и атара. У пвпј 
структури насељских сапбраћајница треба ппбпљшати нпсивпст и 
ппправити елементе гепметрије сапбраћајница да би у пптпунпсти 
задпвпљили тражене услпве за нпве наменске функције.   
Лпкација парцеле је јавна ппвршина – улица у насељу Јазпвп  и пп 
Прпстпрнпм Плану ппштине Чпка намеоен је јавнпм кпришћеоу – 
сабирна сапбраћајница  у насељу. У улици Шкплска  је изграђена мрежа 
впдпвпда,  електрпмрежа и делпм електрпнскп кпмуникаципна мрежа. 
Ппчетак и крајеве трасе пута, кап и укрштаоа са путевима пппречних 
улица висински уклппити са путевима са кпјим се ппвезује. Пут треба 
издићи у пднпсу на пкплни терен ради заштите истпг  и решити 
пдвпдоаваое. Кплпвпз прпјектпвати у складу са важећим закпнима и 
правилницима. Приликпм изградо предузети пптребне мере за заштиту 
живптне средине. 
 

Услпви за 
прпјектпваое и 
прикључеое на 
кпмуналну, 
сапбраћајну и 
другуи 
нфраструктуру  

Услпви ималаца јавних пвлашћеоа:- Услпви за прпјектпваое и 
прикључеое  брпј 75181/2-2020 пд дана 26.02.2020. гпдине издатп пд 
стране Телекпм Србија – Дирекција за технику сектпр за фиксну 
приступну мрежу, Служба за  планираоеи изградоу мреже Нпви Сад, 
Одељеое за планираое и изградоу мреже Зреоанин Кикинда ; 
Услпви за прпјектпванје брпј 87.1.0.0.-Д.07.09.-66846-20 пд дана 
03.03.2020. гпдине издатп пд стране Огранак Електрпдистрибуција 
Субптица ; 
Издаваое ппдатака за израду Лпкацијских услпва брпј 246 пд дана 
10.03.2020. гпдине издатп пд стране ЈКП Чпка; 
  



Ппсебни услпви 
/ 
 

Услпви за прпјектпваое и прикључеое на кпмуналну, сапбраћајну и другу инфраструктуру 
прибављени пд имапца јавних пвлашћеоа 

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и прикључеоа на 
дистрибутивни систем електричне енергије  

☐ 
*у случају да су прибављени 
услпви, унети брпј услпва 

Услпви у ппгледу прпјектпваоа и прикључеоа на 
системе впдпснабдеваоа и пдвпђеоа птпадних впда 

☐  

Услпви у ппгледу заштите живптне средине и заштите 
прирпде 

☐  

Услпви у ппгледу мера заштите пд ппжара и експлпзија ☐  

Услпви прикључеоа на јавни пут ☐  

Услпви за прикључеое на систем даљинскпг грејаоа, 
пднпснп на дистрибутивни системприрпднпг гаса 

☐  

Впдни услпви ☐  

Услпви заштите културних дпбара ☐  

Услпви у вези са пдбранпм ☐  

Услпви за грађеое у железничкпм ппдручју ☐  

Услпви за пдлагаое кпмуналнпг и чврстпг птпада ☐  

Други услпви за прпјектпваое и прикључеое ☐  

О лпкацијским услпвима 

Саставни деп 
лпкацијских услпва 

Идејнп решеое   

Прпјектант 

„БСБ Инжеоеринг „Нпви Сад Браниславка Баоац ПР, 
Агенција за инжеоерске делатнпсти и техничкп 
саветпваое/ Главни - пдгпвпрни прпјектант 
Браниславка Баоац дипл.грађ. инг.(ИКС 312 B136 05) 

Брпј техничке 
дпкументације 

бр. ИДР-01/20 пд фебруара 2020 гпдине 

Рпк важеоа 
лпкацијских услпва 

Лпкацијски услпви важе две гпдине пд дана издаваоа или истека важеоа 
грађевинске дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за катастарску 
парцелу за кпју је ппднет захтев. 



Наппмене / 

Ппука п правнпм 
леку 

На издате Лпкацијске услпве, ппднпсилац захтева мпже изјавити 
пригпвпр Општинскпм већу ппштине Чпка, прекп пвпг Одељеоа у рпку пд 
3 дана пд дана дпстављаоа Лпкацијских услпва. 

Лпкацијске услпве 
дпставити 

1. ппднпсипцу захтева 
2. имапцима јавних пвлашћеоа надлежним за утврђиваое услпва за 
прпјектпваое, пднпснп прикључеое пбјеката на инфраструктурну мрежу, 
ради инфпрмисаоа 
 

Пбрађивач предмета 
Шеф Пдељеоа за пбједиоену 

прпцедуру 
Начелник 

 
Клара Шлезак мастер инг. 

грађ. 

 
Ева Шевеохази  

 
Ева Шевеохази на пснпву  

Овлашћеоа бр.031-45/2016-II 
пд 07.09.2016.гпд. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*местп за електрпнски пптпис 

 


