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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-17648-LOC-1/2016 
Дана: 27.07.2016 године 
Ч  О  К  А 
 
 
 Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење 
обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општинскe управe oпштинe Чока, решавајући по 
Захтеву САНАД АД Санад, Светозара Марковића бр.2, за издавање локацијских услова – Изградња 
објеката на економији Санад, у Санаду на кат.парц. бр.: 1815 и 1816 у к.о. Санад која је поднета дана 
23.07.2016 год., члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
("Сл. гласник РС", бр. 113/2015)  и члана 2. и 10. Одлуке о организацији општинске управе у Чоки 
(„Службени лист општине Чока, 16/2010 и 14/13 - измена), доноси: 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ САНАД АД Санад, Светозара Марковића бр.2, од дана 23.07.2016 год. 
за издавање локацијских услова – Изградња објеката на економији Санад, у Санаду на кат.парц. бр.: 1815 
и 1816 у к.о. Санад. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

САНАД АД Санад, Светозара Марковића бр.2 из Санада поднео је овом Одељењу дана 23.07.2016 
год. Захтев за издавање локацијских услова – Изградња објеката на економији Санад, у Санаду на 
кат.парц. бр.: 1815 и 1816 у к.о. Санад (у даљем тексту: Захтев). 

Уз захтев приложен је: 
- Идејно решење(1-Пројекат архитектуре) бр.ИДР-75/2016-А од јула 2016год. 
- Идејно решење (Главна свеска ) бр.ИДР-75/2016-Г од јула 2016год. 
- Геодетски снимак постојећег стања на катастарској подлози 
- Пуномоћ бр.06/2016 од 22.07.2016.год. 
- Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова 
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова 
 

   
Ради исходовања водних услова, потребно је било израдити информацију о локацији. Увидом у наведени 
документ под  бр.  III-353-12/2016.године од 26.07.2016.године,  установљено да је неопходно израда 
урбанистичког пројекта. Како  уз поднешен захтев за издавање локацијских услова није приложен Потврђен 
урбанистички пројекат уређења радне зоне, донет је Закључак о одбацивању. 
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 На основу овако утврђеног чињеничног стања и члана 8. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник „РС“ бр. 113/2015), Одељење за привреду, 
пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и 
стамбено комуналне делатности је донело одлуку ближе описано у диспозитиву. 
 
 Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе нов усаглашени захтев у 
року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана објављивања закључка на 
интернет страници надлежног органа (www.coka.rs), не доставља документацију поднету уз захтев 
који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу. 
 
 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, односно накнаде. 
 
 Ако уз усаглашени захтев 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 подношења усаглашеног захтева.  
  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор надлежном Општинском већу, 
преко надлежног органа у року од 3 дана од дана његовог достављања. 

 Жалба се таксира са 440,00 динара административне таксе, на жиро рачун бр.: 840-742221843-57, 
на основу тар. бр. 6. - Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 
51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 
55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - 
усклађени дин. изн. и 45/2015 - усклађени дин. изн.и 83/2015 и 112/2015 и 50/2016 - усклађени дин.изн.). 

 
 
Закључак доставити:  
1. Подносиоцу захтева,            
2. У предмет,                                          
3. Архиви.                               
                          
                                                                                                        Начелник општинске управе Општине Чока: 
                                                                                                                       
                                                                                                        Јанковић Роланд дипл.правник 
      


