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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-13192-LOC-1/2016 
Дана: 14.07.2016 године 
Ч  О  К  А 
 
 Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за 
спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општинске управе општине 
Чока, решавајући по захтеву ЈВП Воде Војводине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр.25, за 
издавање локацијских услова - Изградња новог објекта - Мост на км 10+600 реке Златица Мост на км 
12+700 реке Златица Мост на км 17+500 реке Златица Мост на км 21+070 реке Златица, на основу 
члана 8ђ и члана 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 8. Правилник 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 ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 
бр. 25 од дана 15.06.2016 год. за издавање локацијских услова - Изградња новог објекта - Мост на км 
10+600 реке Златица Мост на км 12+700 реке Златица Мост на км 17+500 реке Златица Мост на км 
21+070 реке Златица. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ЈВП Воде Војводине Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр.25 дана 15.06.2016 год. 
поднео је Захтев за издавање локацијских услова - Изградња новог објекта - Мост на км 10+600 реке 
Затица Мост на км 12+700 реке Затица Мост на км 17+500 реке Затица Мост на км 21+070 реке 
Затица (у даљем тексту: Захтев).   

Уз захтев приложен је: 
- Доказ о уплати административне таксе, 
- Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова, 
- Идејно решење (идр) моста на км 12+700 реке Златица - 1 – Пројекат инжењерског објекта, 
- Идејно решење (идр) моста на км 10+600 реке Златица – Главна свеска, 
- Идејно решење (идр) моста на км 21+070 реке Златица - 1 – Пројекат инжењерског објекта, 
- Идејно решење (идр) моста на км 10+600 реке Златица - 1 – Пројекат инжењерског објекта, 
- Идејно решење (идр) моста на км 21+070 реке Златица – Главна свеска, 
- Идејно решење (идр) моста на км 12+700 реке Златица – Главна свеска, 
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- Идејно решење (идр) моста на км 17+500 реке Златица – Главна свеска, 
- Идејно решење (идр) моста на км 17+500 реке Златица - 1 – Пројекат инжењерског објекта. 
 
Дана 23.06.2016 год. дописом бр.: III-325-6/02/2016 год. Одељење за привреду, 

пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за спровођење обједињене процедуре и 
стамбено комуналне делатности проследила је Републичком хидрометеоролошком заводу Захтев за 
мишљење у поступку добијања водних услова за изградњу мостова на реци Златица. 

Дана 04.07.2016 год. дописом број: 922-1-145/2016 (допис од дана 29.06.2016.год.) 
обавештен je Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за 
спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности од стране Републичког 
хидрометеоролошког завода да је потребно приложити Хидролошки елаборат уз захтев за издавање 
локацијских услова за сваки од мостова, који акт биће прослеђен по службеној дужности органу 
надлежном за издавање водних услова. У складу са прописаним надлежностима, хидролошки 
елаборати се уз одговарајуће захтеве достављају РХМЗ за потребе издавања мишљења. Мишљења 
РХМЗ се не могу користити као основ за дефинисање локација и утврђивање могућности и 
одобравање изградње објеката и извођење радова.  
 Из наведених разлога, РХМЗ нема основа за издавање мишљења, према томе  овај орган је 
одлучио као у диспозитиву овог Закључка.   
 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 овог 
закључка на интернет страници надлежног органа (www.coka.rs), не доставља документацију 
поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу. 
  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
 Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском  
већу Општине Чока, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања овог Закњучка. 

 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., 83/2015, 112/2015 i 50/2016 - 
усклађени дин. изн.). 
 
 
Закључак доставити: 

  
1. ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад,,              
2. У предмет,                                          
3. Архиви.                               
                          
                                                                                               Начелник општинске управе Општине   Чоке                
                                                                                                                       
                                                                                                       ______________________________ 
                                                                                                       Јанковић Роланд  дипл. правник 
 


