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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 Милошев Златибора из Остојићева, ул. Милетићева бр. 76, за издавање локацијских услова – за изградњу 
породичне стамбене зграде у Остојићево, ул. Милетићева  бр. 76, на кат.парц. бр. 695 к.о. Остојићево, која је 
поднета преко пуномоћника Тот Арпада из Суботице, ул. Липарска  бр. 27а, 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), члан 12. став 2. 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015 и 
96/2016), члана 30. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015 и 114/2015), члана 2. и 10. 
Одлуке о организацији општинске управе у Чоки („Службени лист општине Чока, 16/2010 и 14/13 - измена) и  по 
Овлашћењу бр.: 031-45/2016-III од дана 07.09.2016 год., доноси:  

        
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ Милошев Златибора из Остојићева, ул. Милетићева  бр. 76 од дана 02.06.2017 
год. за издавање локацијских услова - за изградњу породичне стамбене зграде у Остојићево, ул. Милетићева  бр. 
76, на кат.парц. бр. 695 к.о. Остојићево, јер идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских 
услова. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Милошев Златибор из Остојићева, ул. Милетићева  бр. 76 дана 02.06.2017 год. поднео је Захтева за 
издавање локацијских услова за изградњу породичне стамбене зграде у Остојићево, ул. Милетићева  бр. 76, на 
кат.парц. бр. 695 к.о. Остојићево (у даљем тексту: Захтев) путем пуномоћника Тот Арпада из Суботице, ул. 
Липарска  бр. 27а заведен под бројем: ROP-COK-15704-LOC-1/2017.  
 

Уз захтев приложен је: 
1. ИДР – Идејно решење бр. Е-57-2017-ИДР од маја 2017 год.- 0 Главна свеска, 
2. ИДР – Идејно решење бр. Е-57-2017-ИДР од маја 2017 год.- Пројекат архитектуре, 
3. Пуномоћје за подношење захтева за у поступку спровођења обједињене процедуре- Пуномоћ од дана  

24.05.2017 год., 
4. Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП за издавање локацијских услова, 
5. Доказ о уплати административне таксе за израду локацијских услова. 
 
По пријему захтева, овај орган проверио је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, 

прописаним чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. 
гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016), и то: 1) да ли је надлежан за поступање, 2) да ли је захтев поднет у 
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прописаној форми и да ли садржи све прописане податке, 3) да ли је уз захтев приложено идејно решење, 4)  да 
ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде. 

 
 У поступку прибављања локацијских услова обавештен је овај орган од стране имаоца јавних 
овлашћења - ЕПС Дистрибуција доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Сегедински пут бр. 
22-24 дописом бр.: 87.1.0.0.-D.07.09.-151142-17 од дана 13.06.2017 године, да: „идејно решење не садрже све 
потребне податке за издавање услова за пројектовање и прикључење на дистрибутивни систем 
електричне енергије предметног објекта, у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и 
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС“ бр. 
23/15) и Уредбом о локацијским условим („Сл. гласник РС“ бр. 35/15). Подаци потребни за издавање услова 
за пројектовање и прикључење: 

- врста прикључка – привремени – трајни, 
- врста мерног уређаја – монофазно бројило – трофазно бројило - мерна група, 
- начин мерења – директно – директна мерна група, број тарифа – једна – две, 
- начин грејања, 
- намена и број функционалних јединица са потребним енергетским капацитетима, односно 

потребним снагама (називна струја гл. осигурача), 
- уколико су се на предметној парцели налазили објекти којима је испоручивана електрична енергија 

и уколико се за прикључење новог објекта желе искористити постојећи мерни уређаји, тада се 
обавезно за мерне уређаје наводе одобрене снаге, ЕД број и опционо, број издатог одобрења“. 
 
Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. 

гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016), прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање локацијских услова 
одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз 
навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у 
складу са одредбом члана 8ђ Закона. 

 
Из наведених разлога на основу члана 12. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/2015 и 96/2016), 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 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 Општине 
Чока, преко овог органа, у року од три дана од дана достављања овог Закључка. 

 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 
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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. Подносиоцу захтева,             
2. У предмет,                                          
3. Архиви.                                                        
                                        Шеф одељења 
 
 Шевењхази Ева 
 


