
 
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-15047-LOC-1/2019 
Дана: 01.07.2019 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. 113/2015, 96/2016 и 
120/2017), 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 предузећа „Путеви 
Србије“  под бројем III br.AX614 од дана 25.06.2019.године, Општинска управа - Одељење за 
привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене 
процедуре и стамбено комуналне делатности, решавајући по захтеву Трговинског услужног 
друштва „Михајловић“ експорт – импорт доо Параћин, из Параћина ул. Доња Мутница бб., који је 
поднет преко пуномоћника Предрага Угарка из Аде ул. Бранка Радичевића бр. 4, по овлашћењу 
бр.031-45/2016-III од 07.09.2016. године доноси: 

ЗАКЉУЧАК 

     ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова за изградњу „ Доградња постојећег 
продајног објекта бензинске станице са изградњом надстрешнице изнад точионих места и 
изградњом магацина за боце са ТНГ –ом“ под бр. ROP-COK-15047-LOC-1/2019 од дана 03.06.2019. 
године на катастарској парцели бр. 3827 у КО Падеј, због недостајућих докумената . 

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 
Овом органу инвеститор, Трговинско  услужно друштво „Михајловић“ експорт –импорт доо 

Параћин, из Параћина ул. Доња Мутница бб се обратио кроз систем обједињене процедуре 
електронским путем са захтевом, за издавање локацијских услова за „ Доградња постојећег 
продајног објекта бензинске станице са изградњом надстрешнице изнад точионих места и 
изградњом магацина за боце са ТНГ –ом “ на катастарској парцели бр. 3827 у  КО Падеј.  

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 Предузеће „Путеви Србије“  доставило је надлежном 
органу допис којим дају следеће смернице: 

 
„Обавештавамо да је потребно да прибавите мишљење надзорног органа ЈП “Путеви 

Србије“ који је надлежан за предметну територију одржавања „Војпут“ А.Д. Суботица ,Ђуре 
Ђаковића 10, 24000 Суботица, о могућности изградње у саобраћајном и грађевинском аспекту, и 



са истим се обратите у писаном облику са приложеним пројектом (ИДП, на ЦД са електр.потписом 
илиу штампаној форми ) и Информацијом о локацији, (као што је приложено овде), као и доказом 
да предметна БС плаћа накнаду прописану Законом о накнадама за коришћење јавних 
добара („Службени гласник РС“,број 95/18), за мишљење ЈП “Путеви Србије“ Београд , Булевар 
краља Александра 282.“ 

Одељење надлежно за обављање послова обједињене процедуре дана 28.06.2019. године је 
затражило доказ од инвеститора о плаћању накнаде, прописану Законом о накнадама за 
коришћење јавних добара, који је изјавио да још не плаћа наканду и доставио допис који је 
проследио и према ЈП “Путеви Србије“Београд. 
 

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. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 
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 недостатцима, 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 предузећа „Путеви Србије“ . 
 

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. 
 
 
Прилог: Допис инвеститора  
 

                                                                                                   
Обрађивач предмета:                                                                                                                                                                                   
Клара Шлезак – саветник на пословима грађевинарства,  
урбанизма, обједињене процедуре,енергетске ефикасности  
                                                                                                                     Шеф Одељења  
                                                                                     
                                                                                                    Ева Шевењхази - Самостални саветник 

 
Доставити:  
- Подносиоцу захтева 
- Архиви 

 

 


