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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-17667-LOC-1/2018 
Дана: 01.08.2018 године 
Ч  О  К  А 
 

 Одељење за привреду, пољопривреду, развој, урбанизам, за грађевинске послове за 
спровођење обједињене процедуре и стамбено комуналне делатности Општинске управе  Чока, 
решавајући по захтеву Телеком Србија а.д., из Београда ул. Таковска бр. 2 , на основу члана 53a.  
Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 24/2011УС, 
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члан 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 и 14/2013 , 4/2015 , 20/2016, 23/2016 , 13/2017 и 
11/2018) и Овлашћења бр.031-45/2016-III од 07.09.2016 године доноси:  

ЗАКЉУЧАК 

    - ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова под бр. ROP-COK-17667-LOC-
1/2018 од дана 25.06.2018.године за постављање „ Цеви за електронске комуникације Врбица, у 
регулацији пута за Валкањ“ КП 1840,1842,1598,1624 КО Врбица, због недостатка у садржини 
идејног решења. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Овом органу се обратио инвеститор, Телеком Србија а.д. из Београда ул. Таковска бр. 2, са 
захтевом  у форми електронског документа за издавање локацијских услова за  постављање „ 
Цеви за електронске комуникације Врбица, у регулацији пута за Валкањ“ КП 1840,1842,1598,1624 
КО Врбица. 

У поступку издавања локацијских услова надлежни орган за издавање локацијских услова 
прибавио је услове за пројектовање и прикључење од имаоца јавних овлашћења, у складу са 
уредбом која уређује издавање локацијских услова. 

Ималац јавних овлашћења ЈВП “ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД доставио је надлежном 
органу обавештење број I-869/9-18 од дана 26.07.2018. године, да не може да изда услове за 
пројектовање и прикључење због недостатка у садржини идејног решења достављеног уз захтев.  

 
Недостаци у садржини Идејног решења:  
 
На основу дописа ЈВП“ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“НОВИ САД број I-869/9-18 од дана 26.07.2018. 

године потребно је доставити измењено Идејно решење у делу који се односи на : 
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„ Попречни профил на месту цевастог пропуста ∅ 1200 мм испод државног пута IIA реда 
бр.105, удаљеног око 9м од почетка предметне трасе, са уцртаним предлогом техничког решења 
за постављање предметне инфраструктуре на месту укрштања са мелиорационим каналом.  

На попречним профилима 1 и 2, датих у оквиру графичких прилога Идејног решења , уписана 
иста стационажа пута “. 

 
Како захтев садржи недостатак у садржини достављеног Идејног решења, нису испуњени 

формални услови за даље поступање по захтеву, те је 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 отклони све утврђене недостатке, не треба поново да  доставља 
документацију поднету уз захтев који је одбачен , нити поново плаћа административну таксу за 
подношење захтева и накнаду наведену у члану 6.став 2. тачка 2.овог ПРавилника. 

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 овог Правилника. 

Ако уз усаглашени захтев из става 6. овог члана 6. Правилника 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 из става 6. овог члана 6. 
Правилника. 

Ако подносилац захтева усаглашени захтев из става 6. овог члана 6. Правилника  подноси 
како би доставио идејно решење измењено у складу са разлозима наведеним у закључку којим  је 
иницијални захтев одбачен, надлежни орган поново прибавља само оне услове за пројектовање и 
прикључење за које су изменама идејног решења промењени битни елементи за њихово 
утврђивање. 

 
ПОУКА О ПРАВНОM  ЛЕКУ СРЕДСТВУ: Против овог закључка  подносилац захтева може изјавити 
приговор  Општинском већу општине Чока, преко овог Одељења у року од 3 дана од дана 
достављања. 

                                                                                                   
Доставити:  
- Подносиоцу захтева 
- Архиви   
 Шеф одељења-Самостални саветник 
                                                                                     
                                                                                                            Ева Шевењхази 
 

 
 
 


