
      Општинска управа општине Сокобања-Одељење за урбанизам,  локални економски тазвој и
животну средину-Одсек за урбанизам и изградњу, решавајући по захтеву Радовановић Голуба и Нине
Илић из  Сокобање,  ул.Иве  Андрића  39, поднетог  кроз  Централни  информациони  сиситем  преко
пуномоћника  Ристић  Ковиљке  из  Сокобање,  ул.Озренских  партизана  14,  за  доношење  решења  о
употребној дозволи стамбеног објекта, у Сокобањи, у улици  Иве Андрића 39, на кат.парцели број
3336/6 КО Сокобања, на основу члана 8ђ. став 2.,  а у вези са  чланом 158. 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  42,  43,  44.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем (Сл.гласник РС, број 113/15, 96/16 и 120/17), доноси: 

ЗАКЉУЧАК

    ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Радовановић Голуба и Нине Илић из Сокобање, ул.Иве Андрића 39,
поднетог  кроз  Централни  информациони  сиситем,  за  доношење  решења  о  употребној  дозволи
стамбеног објекта, у Сокобањи, у улици Иве Андрића 39, на кат.парцели број 3336/6 КО Сокобања,,
као формално непотпун.

О б р а з л о ж е њ е
   

Радовановић Голуб и Нина Илић из Сокобање, ул.Иве Андрића 39, поднели су захтев, кроз
Централни информациони систем обједињене  процедуре,  преко пуномоћника  Ристић Ковиљке из
Сокобање,  ул.Озренских  партизана  14,  под  бројем  ROP-SBN-18408-IUP-1/2018 од  29.6.2018.г., за
доношење решења о употребној дозволи стамбеног објекта, у Сокобањи, у улици Иве Андрића 39, на
кат.парцели број  3336/6 КО Сокобања, у складу са чланом 158. Закона о планирању и изградњи. Уз
захтев  је  приложено:  докази о  уплати републичке  администартивне  таксе  за  захтев  и  накнаде  за
ЦЕОП;  Одлуку о именовању чланова комисије за технички преглед;  копија водова;  Препис листа
непокретности; Стручни налаз о прегледу, мерењу и испитивању електричних инсталација; Записник
комисије за технички преглед од  априла 2018.године;  Решења о грађевинској дозволчи и техничка
документација; Решење о озакоњењу са документацијом. 

Општинска  управа  општине  Сокобања,  као  надлежни  орган,  испитало  је  испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву, у складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи и
чланом  42.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем
(Сл.гласник  РС,  број  113/15, 96/16  и  120/17),  те  је  утврдио  да  уз  захтев  није  приложена  сва
документација  прописана  подзаконским  актима,  услед  чега  нису  испуњени  формални  услови  за
поступање по захтеву.

Овај орган је увидом у поднети захтев и достављену документацију утврдио да се захтев за
употребну дозволу односи на објекат у целини, а састоји се од дела објекта изграђен са грађевинском
дозволом, и другог дела објекта за  који је донето Решење о озакоњењу у поступку легализације
објекта,  при  чему  је  у  катастарском  операту  евидентирана  забележба  да  је  поднет  захтев  за
провођење  промене  уписа  објекта  по  наведеном  решењу  о  озакоњењу,  како  је  и  наведено  у
приложеном листу непокретности.  

Чланом 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
прописано је да ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган
одбацује захтев закључком, уз навођење свих недостатака.

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

Чланом  8ђ.  став  4.  Закона  о  планирању  и  изградњи,  као  и  одредбама  члана  44.  став  4.
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
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недостатке,  не доставља се документација  поднету уз захтев који је одбачен,  нити поново плаћа
административне таксе  и  накнаде.  Подносилац захтева  може  само  једном искористити  право  на
подношење усаглашеног захтева.

ПРАВНА ПОУКА:  Против овог  закључка може се  изјавити приговор Општинском већу
општине Сокобања, преко овог органа,  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.

Општинска управа општине Сокобања-Одељење за урбанизам, стамбено комуналне
делатности, грађевинарство и имовинско правне послове,
 под бројем ROP-SBN-18408-IUP-1/2018, дана 6.7.2018.године.       

                        

   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УПРАВЕ:
 

        Драган Арсић, дипл.инж.грађ.
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