
Општинска управа општине Сокобања,  Одељење за урбанизам,  локални економски
развој и заштиту животне средине – Одсек за урбанизам и изградњу, решавајући по захтеву
Драгићевић Небојше из Сокобање, поднетог кроз Централни информациони систем преко
пуномоћника Бојана Тодосијевића, из Сокобање, за доношење решења о одобрењу извођења
радова,  на кат.парцели број 3012, 3013/1 и 3013/2 у КО Сокобања, на основу члана 8ђ. став 2.,
а  у  вези са чланом 145. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, бр.72/09,  81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), као и на основу члана 28. и 29.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник
РС, број 113/2015, 96/2016 и 120/17), доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  Небојше Драгићевића из  Сокобање ул.  Радоја Домановића
бр.9, поднетог  кроз  Централни  информациони  систем  преко  пуномоћника  Бојана
Тодосијевића из Сокобање, , за доношење решења о одобрењу извођења радова, у Сокобањи,
на кат.парцели број 3012, 3013/1 и 3013/2 у КО Сокобања, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Небојша Драгићевић из Сокобање ул. Радоја Домановића бр.9, поднео је захтев, кроз
Централни  информациони  систем  обједињене  процедуре,  преко  пуномоћника  Бојана
Тодосијевића, под бројем  ROP-SBN-16551-ISAW-1/2018,  од 14.06.2018.године, за доношење
решења о одобрењу извођења радова , у Сокобањи,  на кат.парцели број 3012, 3013/1 и 3013/2
у КО Сокобања, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи. 

Уз захтев је приложено: Идејни пројекат број 01-6/1-2017 од 16.02.2017.године, урађен
од  стране  Радње  за  техничко  саветовање  у  грађевинарству „Тодосијевић  –  В“  Сокобања;
докази о  уплати одговарајућих административних такси и накнади за  ЦЕОП,   пуномоћје,
преписе  листа  непокретности  број  5952  и  1580  за  КО  Сокобања  од  06.07.2018.  године;
Катастарско топографски план.

У складу са одредбама члана 28. став 2, тачка 4. Правилника о поступку спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  (Сл.гласник  РС,  број  113/2015,  96/2016  и
120/2017)   утврђено  је  да  приложена  документација  не  садржи сагласност  сувласника  на
катарстарским  парцелама  3012  у  КО Сокобања и  то  Јовиоћ  Зорице  из  Ресника,  Мирјане
Стевановић из Ресника и Ристић Љиљане из Сокобање.

Чланом  29.  став  5.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем прописано је да ако нису испуњени услови из става 1. и 2..истог члана,
надлежни орган одбацује захтев закључком, уз навођење свих недостатака.

Имајући у виду да је овај орган утврдио да нису испуњени услови за поступање по
захтеву, из горе наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву.

Чланом 8ђ. став 4. Закона о планирању и изградњи, као и одредбама члана 29. став
11.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем
прописано је да ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније
30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов,
усаглашен захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев
који је одбачен, нити се поново плаћа администартивне такса и накнаде. Подносилац захтева
може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева.

Против  овог  закључка  може  се  изјавити  приговор  Општинском  већу  општине
Сокобања, у року од 3 дана од дана пријема истог. Административна такса износи 460 динара,
и уплаћује се на жиро рачун број 840-742251843-73, са позивом на број 10-094, прималац-



Општина Сокобања, и подноси се путем ове управе кроз Централни информациони систем за
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре.

Општинска управа општине Сокобања,   Одељење за урбанизам,  локални економски
развој и заштиту животне средине – Одсек за урбанизам и изградњу под бројем  ROP-
SBN-16551-ISAW-1/2018 дана 18.07.2018.године. 
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