
РЕПУБЛИКА СРБИЈА     

Општина Сокобања 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине 

Одсек за урбанизам и изградњу 

Број: 463-13/2018 

Датум. 20.02.2019. год. 

С О К О Б А Њ А 

 

 Општинска управа општине Сокобања, Одељење за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, Лела Младенов на основу 

Решења о давању овлашћења број 035-16/2018-03 од 23.02.2018. године,  поступајући по 

предлогу Републике Србије за експропријацију земљишта у корист Републике Србије, за 

потребе ЈП ПЕУ Ресавица у циљу експлоатације угља на површинском копу ,,Биљкина 

Струга“ на територији општине Сокобања , на основу члана  и чл. 48. став 1. и 7. и члана 136.   

Закона о општем управном поступку  („Службени гласник РС“ број 18/16) доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. Поставља се привремени заступник Ћирковић Петру из Читлука, у предмету 

експропријација катастарских парцела број 8886/1 (2546/8038) све у КО Читлук у корист 

Републике Србије , за потребе ЈП ПЕУ Ресавица, у циљу експлоатације угља на површинском 

копу ,,Биљкина Струга“ на територији општине Сокобања, у складу са Решењем Владе 

Републике Србије о Утврђивању јавног интереса 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. године. 

 

II. За привременог заступника поставља се адвокат Дамир Муминовић из Сокобање, улица 

Алексе Маркишића број 2, који ће обављати дужност до окончања поступка, појављивања 

наследника или пуномоћника странке, односно до појављивања лица које има оправдани 

правни интерес у овом поступку. 

 

III. Трошкове који буду настали у поступку заступања сносиће корисник експропријације, ЈП 

ПЕУ Ресавица. 

 

IV. Ово Решење биће објављено на огласној табли општине Сокобања, као и на сајту општине 

Сокобања. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Државно правобранилаштво – Одељење у Зајечару, поднело је Општинској управи општине 

Сокобања, Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, 

Одсек за урбанизам и изградњу, предлог за експропријацију непокретности за потребе ЈП ПЕУ 

Ресавица, РМУ ,,Соко“ да се изврши експропријација непокретности у корист Републике 

Србије. 

 

Уз предлог за експропријацију поднети су: Решење Владе Републике Србије о утврђеном 

јавном интересу 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. године, Информација о локацији 

Општинске управе општине Сокобања број 350-178/2017 од 04.10.2017. године, Обавештење 

Начелника општинске управе Сокобања  број III 02 350-178/2017 oд 02.11.2017. године, Извод 

из листе непокретности од 22.05.2018. год. за катастарске парцеле у катастарској општини 

Читлук за који је утврђен јавни интерес, Копија плана Службе за катастар непокретности 

Сокобања број 953-1/2017-211 од 27.09.2017. године, Потврда Пореске управе Експозитуре у 



Сокобањи о утврђеној цени земљишта на основу класе земљишта (за трећу класу, четврту класу, 

шесту класу) број 094-456-00-00001/18 од 29.05.2018. године, Потврда Министарства 

финансија број 401-00-02826/2018-03 од 16.08.2018 године о обезбеђеним средствима у буџету 

корисника експропријације Републике Србије, у складу са чланом 28. Закона о експропријацији. 

 

Из Извода листа непокретности, Службе за катастар непокретности, достављених уз предлог 

за експропријацију утврђени су и власници предметних парцела, односно у Листу 

непокретности број 221 за КО Читлук утврђено је да је Ћирковић Петар уписан на напред 

наведеној катастарској парцели са врстом права својина, обликом својине приватна и обимом 

удела 2546/8038. 

 

Такође на основу Дописа ЈП ПЕУ Ресавица који је достављен Општинској управи општине 

Сокобања 13.02.2019. године ображложен поступак хитности на тај начин да се експлоатација 

угља завршила у ,,Западном пољу“ у ОП – 4, а тренутно се експлоатација врши у откопном 

блоку Б-4, што омогућава рад у континуитету од годину дана, заменски капацитет за ОП-4 и Б-

4 је лежиште угља ,,Источно поље“ које се налази у фази отварања. Како радови на отварању 

Источног поља касне најмање три године (са овом динамиком која се  тренутно остварује), да 

не би дошло до прекида производње, одлучено је да се изврши отварање изданачке зоне 

локалитета ,,Биљкина Струга“ површинском копу. 

 

У Допису ЈП ПЕУ Ресавица се наводи да отварањем површинског копа омогућила би се укупна 

производња од око 300 000 т.к.у, са капацитетом од 50 000 т/год., што би знатно побољшало 

финансијску ситуацију ЈП ПЕУ Ресавица. 

 

Имајући у виду да је именовановани власник катастарске парцеле Ћирковић Петар, да се 

поступак експропријације непокретности спроводи у јавном интересу и да се исти мора хитно 

спровести, с обзиром да је непознато његово пребивалиште, односно боравиште, у овој 

управној ствари постављен је привремени заступник адвокат Дамир Муминовић из Сокобање. 

 

Члан 48. став 1. Закона о општем управном поступку предвиђа да орган који води поступак 

поставља странци привременог заступника: ако није процесно способна, а нема законског 

заступника: ако правно лице нема овлашћеног представника: ако странку заступа законски 

заступник чији су интереси супротни интересима странке; ако противне странке заступа исти 

законски заступник; ако радњу треба предузети према лицу чије пребивалиште или боравиште 

није познато, а нема пуномоћника – све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се 

спроведе. 

 

На основу напред утврђеног чињеничног стања а на основу члана 48. став 1. и 7. и члана 136. 

Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

Упуство о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

финансија, Сектор за имовинско правне послове, у року од 15 дана од дана пријема решења, 

преко првостепеног органа. 

 

Општинсака управа општине Сокобања – Одељење за урбанизам, локални економски развој и 

заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, број 463-13/2018 од 20.02.2019. 

године. 

                                                                                              Овлашћено службено лице 

                                                                                                       Лела Младенов 

                                                                                                   

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА     

Општина Сокобања 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине 

Одсек за урбанизам и изградњу 

Број: 463-13/2018 

Датум. 20.02.2019. год. 

С О К О Б А Њ А 

 

 Општинска управа општине Сокобања, Одељење за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, Лела Младенов на основу 

Решења о давању овлашћења број 035-16/2018-03 од 23.02.2018. године,  поступајући по 

предлогу Републике Србије за експропријацију земљишта у корист Републике Србије, за 

потребе ЈП ПЕУ Ресавица у циљу експлоатације угља на површинском копу ,,Биљкина 

Струга“ на територији општине Сокобања , на основу члана  и чл. 48. став 1. и 7. и члана 136.   

Закона о општем управном поступку  („Службени гласник РС“ број 18/16) доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. Поставља се привремени заступник Марковић Милији из Читлука, у предмету 

експропријација катастарских парцела број 8866 (1/2) све у КО Читлук у корист Републике 

Србије , за потребе ЈП ПЕУ Ресавица, у циљу експлоатације угља на површинском 

копу ,,Биљкина Струга“ на територији општине Сокобања, у складу са Решењем Владе 

Републике Србије о Утврђивању јавног интереса 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. године. 

 

II. За привременог заступника поставља се адвокат Душан Матић из Сокобање, улица Алексе 

Маркишића број 2, који ће обављати дужност до окончања поступка, појављивања наследника 

или пуномоћника странке, односно до појављивања лица које има оправдани правни интерес 

у овом поступку. 

 

III. Трошкове који буду настали у поступку заступања сносиће  корисник експропријације, ЈП 

ПЕУ Ресавица. 

 

IV. Ово Решење биће објављено на огласној табли општине Сокобања и на сајту општине 

Сокобања. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Државно правобранилаштво – Одељење у Зајечару, поднело је Општинској управи општине 

Сокобања, Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, 

Одсек за урбанизам и изградњу, предлог за експропријацију непокретности за потребе ЈП ПЕУ 

Ресавица, РМУ ,,Соко“ да се изврши експропријација непокретности у корист Републике 

Србије. 

 

Уз предлог за експропријацију поднети су: Решење Владе Републике Србије о утврђеном 

јавном интересу 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. године, Информација о локацији 

Општинске управе општине Сокобања број 350-178/2017 од 04.10.2017. године, Обавештење 

Начелника општинске управе Сокобања  број III 02 350-178/2017 oд 02.11.2017. године, Извод 

из листе непокретности од 22.05.2018. год. за катастарске парцеле у катастарској општини 

Читлук за који је утврђен јавни интерес, Копија плана Службе за катастар непокретности 

Сокобања број 953-1/2017-211 од 27.09.2017. године, Потврда Пореске управе Експозитуре у 



Сокобањи о утврђеној цени земљишта на основу класе земљишта (за трећу класу, четврту класу, 

шесту класу) број 094-456-00-00001/18 од 29.05.2018. године, Потврда Министарства 

финансија број 401-00-02826/2018-03 од 16.08.2018 године о обезбеђеним средствима у буџету 

корисника експропријације Републике Србије, у складу са чланом 28. Закона о експропријацији. 

 

Из Извода листа непокретности, Службе за катастар непокретности, достављених уз предлог 

за експропријацију утврђени су и власници предметних парцела, односно у Листу 

непокретности број 325 за КО Читлук утврђено је да је Марковић Милија уписан на напред 

наведеној катастарској парцели број 8866 (1/2) са врстом права својина, обликом својине 

приватна и обимом удела ½. 

 

Такође на основу Дописа ЈП ПЕУ Ресавица који је достављен Општинској управи општине 

Сокобања 13.02.2019. године ображложен поступак хитности на тај начин да се експлоатација 

угља завршила у ,,Западном пољу“ у ОП – 4, а тренутно се експлоатација врши у откопном 

блоку Б-4, што омогућава рад у континуитету од годину дана, заменски капацитет за ОП-4 и Б-

4 је лежиште угља ,,Источно поље“ које се налази у фази отварања. Како радови на отварању 

Источног поља касне најмање три године (са овом динамиком која се  тренутно остварује), да 

не би дошло до прекида производње, одлучено је да се изврши отварање изданачке зоне 

локалитета ,,Биљкина Струга“ површинском копу. 

 

У Допису ЈП ПЕУ Ресавица се наводи да отварањем површинског копа омогућила би се укупна 

производња од око 300 000 т.к.у, са капацитетом од 50 000 т/год., што би знатно побољшало 

финансијску ситуацију ЈП ПЕУ Ресавица. 

 

Имајући у виду да је именовановани власник катастарске парцеле Марковић Милија, да се 

поступак експропријације непокретности спроводи у јавном интересу и да се исти мора хитно 

спровести, с обзиром да је непознато његово пребивалиште, односно боравиште, у овој 

управној ствари постављен је привремени заступник адвокат Душан Матић из Сокобање. 

 

Члан 48. став 1. Закона о општем управном поступку предвиђа да орган који води поступак 

поставља странци привременог заступника: ако није процесно способна, а нема законског 

заступника: ако правно лице нема овлашћеног представника: ако странку заступа законски 

заступник чији су интереси супротни интересима странке; ако противне странке заступа исти 

законски заступник; ако радњу треба предузети према лицу чије пребивалиште или боравиште 

није познато, а нема пуномоћника – све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се 

спроведе. 

 

На основу напред утврђеног чињеничног стања а на основу члана 48. став 1. и 7. и члана 136. 

Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

Упуство о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

финансија, Сектор за имовинско правне послове, у року од 15 дана од дана пријема решења, 

преко првостепеног органа. 

 

Општинсака управа општине Сокобања – Одељење за урбанизам, локални економски развој и 

заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, број 463-13/2018 од 20.02.2019. 

године. 

 

                                                                                              Овлашћено службено лице 

                                                                                                       Лела Младенов 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА     

Општина Сокобања 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине 

Одсек за урбанизам и изградњу 

Број: 463-13/2018 

Датум. 20.02.2019. год. 

С О К О Б А Њ А 

 

 Општинска управа општине Сокобања, Одељење за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, Лела Младенов на основу 

Решења о давању овлашћења број 035-16/2018-03 од 23.02.2018. године,  поступајући по 

предлогу Републике Србије за експропријацију земљишта у корист Републике Србије, за 

потребе ЈП ПЕУ Ресавица у циљу експлоатације угља на површинском копу ,,Биљкина 

Струга“ на територији општине Сокобања , на основу члана  и чл. 48. став 1. и 7. и члана 136.   

Закона о општем управном поступку  („Службени гласник РС“ број 18/16) доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. Поставља се привремени заступник Милетић Босанка из Читлука, у предмету 

експропријација катастарских парцела број 8783 (1/1) све у КО Читлук у корист Републике 

Србије , за потребе ЈП ПЕУ Ресавица, у циљу експлоатације угља на површинском 

копу ,,Биљкина Струга“ на територији општине Сокобања, у складу са Решењем Владе 

Републике Србије о Утврђивању јавног интереса 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. године. 

 

II. За привременог заступника поставља се адвокат Дамир Муминовић из Сокобање, улица 

Алексе Маркишића број 2, који ће обављати дужност до окончања поступка, појављивања 

наследника или пуномоћника странке, односно до појављивања лица које има оправдани 

правни интерес у овом поступку. 

 

III. Трошкове који буду настали у поступку заступања сносиће корисник експропријације, ЈП 

ПЕУ Ресавица. 

 

IV. Ово Решење биће објављено на огласној табли општине Сокобања и на сајту општине 

Сокобања. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Државно правобранилаштво – Одељење у Зајечару, поднело је Општинској управи општине 

Сокобања, Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, 

Одсек за урбанизам и изградњу, предлог за експропријацију непокретности за потребе ЈП ПЕУ 

Ресавица, РМУ ,,Соко“ да се изврши експропријација непокретности у корист Републике 

Србије. 

 

Уз предлог за експропријацију поднети су: Решење Владе Републике Србије о утврђеном 

јавном интересу 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. године, Информација о локацији 

Општинске управе општине Сокобања број 350-178/2017 од 04.10.2017. године, Обавештење 

Начелника општинске управе Сокобања  број III 02 350-178/2017 oд 02.11.2017. године, Извод 

из листе непокретности од 22.05.2018. год. за катастарске парцеле у катастарској општини 

Читлук за који је утврђен јавни интерес, Копија плана Службе за катастар непокретности 

Сокобања број 953-1/2017-211 од 27.09.2017. године, Потврда Пореске управе Експозитуре у 



Сокобањи о утврђеној цени земљишта на основу класе земљишта (за трећу класу, четврту класу, 

шесту класу) број 094-456-00-00001/18 од 29.05.2018. године, Потврда Министарства 

финансија број 401-00-02826/2018-03 од 16.08.2018 године о обезбеђеним средствима у буџету 

корисника експропријације Републике Србије, у складу са чланом 28. Закона о експропријацији. 

 

Из Извода листа непокретности, Службе за катастар непокретности, достављених уз предлог 

за експропријацију утврђени су и власници предметних парцела, односно у Листу 

непокретности број 1012 за КО Читлук утврђено је да је Милетић Босанка уписана на напред  

наведеној катастарској парцели 8783 (1/1) све у КО Читлук, са врстом права својина, обликом 

својине приватна и обимом удела 1/1. 

 

Такође на основу Дописа ЈП ПЕУ Ресавица који је достављен Општинској управи општине 

Сокобања 13.02.2019. године ображложен поступак хитности на тај начин да се експлоатација 

угља завршила у ,,Западном пољу“ у ОП – 4, а тренутно се експлоатација врши у откопном 

блоку Б-4, што омогућава рад у континуитету од годину дана, заменски капацитет за ОП-4 и Б-

4 је лежиште угља ,,Источно поље“ које се налази у фази отварања. Како радови на отварању 

Источног поља касне најмање три године (са овом динамиком која се тренутно остварује), да 

не би дошло до прекида производње, одлучено је да се изврши отварање изданачке зоне 

локалитета ,,Биљкина Струга“ површинском копу. 

 

У Допису ЈП ПЕУ Ресавица се наводи да отварањем површинског копа омогућила би се укупна 

производња од око 300 000 т.к.у, са капацитетом од 50 000 т/год., што би знатно побољшало 

финансијску ситуацију ЈП ПЕУ Ресавица. 

 

Имајући у виду да је именовановани власник катастарске парцеле Милетић Босанка, да се 

поступак експропријације непокретности спроводи у јавном интересу и да се исти мора хитно 

спровести, с обзиром да је непознато њено пребивалиште, односно боравиште, у овој управној 

ствари постављен је привремени заступник адвокат Дамир Муминовић из Сокобање. 

 

Члан 48. став 1. Закона о општем управном поступку предвиђа да орган који води поступак 

поставља странци привременог заступника: ако није процесно способна, а нема законског 

заступника: ако правно лице нема овлашћеног представника: ако странку заступа законски 

заступник чији су интереси супротни интересима странке; ако противне странке заступа исти 

законски заступник; ако радњу треба предузети према лицу чије пребивалиште или боравиште 

није познато, а нема пуномоћника – све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се 

спроведе. 

 

На основу напред утврђеног чињеничног стања а на основу члана 48. став 1. и 7. и члана 136. 

Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

Упуство о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

финансија, Сектор за имовинско правне послове, у року од 15 дана од дана пријема решења, 

преко првостепеног органа. 

 

Општинсака управа општине Сокобања – Одељење за урбанизам, локални економски развој и 

заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, број 463-13/2018 од 20.02.2019. 

године. 

                                                                                              Овлашћено службено лице 

                                                                                                       Лела Младенов 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА     

Општина Сокобања 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине 

Одсек за урбанизам и изградњу 

Број: 463-13/2018 

Датум. 20.02.2019. год. 

С О К О Б А Њ А 

 

 Општинска управа општине Сокобања, Одељење за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, Лела Младенов на основу 

Решења о давању овлашћења број 035-16/2018-03 од 23.02.2018. године,  поступајући по 

предлогу Републике Србије за експропријацију земљишта у корист Републике Србије, за 

потребе ЈП ПЕУ Ресавица у циљу експлоатације угља на површинском копу ,,Биљкина 

Струга“ на територији општине Сокобања , на основу члана  и чл. 48. став 1. и 7. и члана 136.   

Закона о општем управном поступку  („Службени гласник РС“ број 18/16) доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. Поставља се привремени заступник Миљковић Боринки из Читлука, у предмету 

експропријација катастарских парцела број 8856 (1/1) све у КО Читлук у корист Републике 

Србије , за потребе ЈП ПЕУ Ресавица, у циљу експлоатације угља на површинском 

копу ,,Биљкина Струга“ на територији општине Сокобања, у складу са Решењем Владе 

Републике Србије о Утврђивању јавног интереса 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. године. 

 

II. За привременог заступника поставља се адвокат Душан Матић из Сокобање, улица Алексе 

Маркишића број 2, који ће обављати дужност до окончања поступка, појављивања наследника 

или пуномоћника странке,  односно до појављивања лица које има оправдани правни интерес 

у овом поступку. 

 

III. Трошкове који буду настали у поступку заступања сносиће  корисник експропријације, ЈП 

ПЕУ Ресавица. 

 

IV. Ово Решење биће објављено на огласној табли општине Сокобања и на сајту општине 

Сокобања. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Државно правобранилаштво – Одељење у Зајечару, поднело је Општинској управи општине 

Сокобања, Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, 

Одсек за урбанизам и изградњу, предлог за експропријацију непокретности за потребе ЈП ПЕУ 

Ресавица, РМУ ,,Соко“ да се изврши експропријација непокретности у корист Републике 

Србије. 

 

Уз предлог за експропријацију поднети су: Решење Владе Републике Србије о утврђеном 

јавном интересу 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. године, Информација о локацији 

Општинске управе општине Сокобања број 350-178/2017 од 04.10.2017. године, Обавештење 

Начелника општинске управе Сокобања  број III 02 350-178/2017 oд 02.11.2017. године, Извод 

из листе непокретности од 22.05.2018. год. за катастарске парцеле у катастарској општини 

Читлук за који је утврђен јавни интерес, Копија плана Службе за катастар непокретности 

Сокобања број 953-1/2017-211 од 27.09.2017. године, Потврда Пореске управе Експозитуре у 

Сокобањи о утврђеној цени земљишта на основу класе земљишта (за трећу класу, четврту класу, 



шесту класу) број 094-456-00-00001/18 од 29.05.2018. године, Потврда Министарства 

финансија број 401-00-02826/2018-03 од 16.08.2018 године о обезбеђеним средствима у буџету 

корисника експропријације Републике Србије, у складу са чланом 28. Закона о експропријацији. 

 

Из Извода листа непокретности, Службе за катастар непокретности, достављених уз предлог 

за експропријацију утврђени су и власници предметних парцела, односно у Листу 

непокретности број 937 за КО Читлук утврђено је да је Миљковић Боринка уписана на напред 

наведеној катастарској парцели број 8856 (1/1) све у КО Читлук, са врстом права држалац, 

обликом својине приватна и обимом удела 1/1. 

 

Такође на основу Дописа ЈП ПЕУ Ресавица који је достављен Општинској управи општине 

Сокобања 13.02.2019. године ображложен поступак хитности на тај начин да се експлоатација 

угља завршила у ,,Западном пољу“ у ОП – 4, а тренутно се експлоатација врши у откопном 

блоку Б-4, што омогућава рад у континуитету од годину дана, заменски капацитет за ОП-4 и Б-

4 је лежиште угља ,,Источно поље“ које се налази у фази отварања. Како радови на отварању 

Источног поља касне најмање три године (са овом динамиком којa се  тренутно остварује), да 

не би дошло до прекида производње, одлучено је да се изврши отварање изданачке зоне 

локалитета ,,Биљкина Струга“ површинском копу. 

 

У Допису ЈП ПЕУ Ресавица се наводи да отварањем површинског копа омогућила би се укупна 

производња од око 300 000 т.к.у, са капацитетом од 50 000 т/год., што би знатно побољшало 

финансијску ситуацију ЈП ПЕУ Ресавица. 

 

Имајући у виду да је именовановани власник катастарске парцеле Миљковић Боринка, да се 

поступак експропријације непокретности спроводи у јавном интересу и да се исти мора хитно 

спровести, с обзиром да је непознато његово пребивалиште, односно боравиште, у овој 

управној ствари постављен је привремени заступник адвокат Душан Матић из Сокобање. 

 

Члан 48. став 1. Закона о општем управном поступку предвиђа да орган који води поступак 

поставља странци привременог заступника: ако није процесно способна, а нема законског 

заступника: ако правно лице нема овлашћеног представника: ако странку заступа законски 

заступник чији су интереси супротни интересима странке; ако противне странке заступа исти 

законски заступник; ако радњу треба предузети према лицу чије пребивалиште или боравиште 

није познато, а нема пуномоћника – све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се 

спроведе. 

 

На основу напред утврђеног чињеничног стања а на основу члана 48. став 1. и 7. и члана 136. 

Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

Упуство о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

финансија, Сектор за имовинско правне послове, у року од 15 дана од дана пријема решења, 

преко првостепеног органа. 

 

Општинсака управа општине Сокобања – Одељење за урбанизам, локални економски развој и 

заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, број 463-13/2018 од 20.02.2019. 

године. 

 

                                                                                              Овлашћено службено лице 

                                                                                                         Лела Младенов 

                                                                                                   

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА     

Општина Сокобања 

Општинска управа 

Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине 

Одсек за урбанизам и изградњу 

Број: 463-13/2018 

Датум. 20.02.2019. год. 

С О К О Б А Њ А 

 

 Општинска управа општине Сокобања, Одељење за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, Лела Младенов на основу 

Решења о давању овлашћења број 035-16/2018-03 од 23.02.2018. године,  поступајући по 

предлогу Републике Србије за експропријацију земљишта у корист Републике Србије, за 

потребе ЈП ПЕУ Ресавица у циљу експлоатације угља на површинском копу ,,Биљкина 

Струга“ на територији општине Сокобања , на основу члана  и чл. 48. став 1. и 7. и члана 136.   

Закона о општем управном поступку  („Службени гласник РС“ број 18/16) доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I. Поставља се привремени заступник Стевановић Малини из Дугог Поља, у предмету 

експропријација катастарских парцела број 8759/1 (1/3), кп.бр. 8759/2 (1/3), кп.бр. 8766 (1/3), 

кп.бр. 8768/1 (1/3), кп.бр. 8767 (1/3),  кп.бр. 8768/2 (1/3), кп.бр. 8865 (1/3) све у КО Читлук у 

корист Републике Србије , за потребе ЈП ПЕУ Ресавица, у циљу експлоатације угља на 

површинском копу ,,Биљкина Струга“ на територији општине Сокобања, у складу са Решењем 

Владе Републике Србије о Утврђивању јавног интереса 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. 

године. 

 

II. За привременог заступника поставља се адвокат Дамир Муминовић из Сокобање, улица 

Алексе Маркишића број 2, који ће обављати дужност до окончања поступка, појављивања 

наследника или пуномоћника странке, односно до појављивања лица које има оправдани 

правни интерес у овом поступку. 

 

III. Трошкове који буду настали у поступку заступања сносиће корисник експропријације, ЈП 

ПЕУ Ресавица. 

 

IV. Ово Решење биће објављено на огласној табли општине Сокобања и на сајту општине 

Сокобања. 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Државно правобранилаштво – Одељење у Зајечару, поднело је Општинској управи општине 

Сокобања, Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, 

Одсек за урбанизам и изградњу, предлог за експропријацију непокретности за потребе ЈП ПЕУ 

Ресавица, РМУ ,,Соко“ да се изврши експропријација непокретности у корист Републике 

Србије. 

 

Уз предлог за експропријацију поднети су: Решење Владе Републике Србије о утврђеном 

јавном интересу 05 број 465-3740/2018 од 26.04.2018. године, Информација о локацији 

Општинске управе општине Сокобања број 350-178/2017 од 04.10.2017. године, Обавештење 

Начелника општинске управе Сокобања  број III 02 350-178/2017 oд 02.11.2017. године, Извод 

из листе непокретности од 22.05.2018. год. за катастарске парцеле у катастарској општини 

Читлук за који је утврђен јавни интерес, Копија плана Службе за катастар непокретности 

Сокобања број 953-1/2017-211 од 27.09.2017. године, Потврда Пореске управе Експозитуре у 



Сокобањи о утврђеној цени земљишта на основу класе земљишта (за трећу класу, четврту класу, 

шесту класу) број 094-456-00-00001/18 од 29.05.2018. године, Потврда Министарства 

финансија број 401-00-02826/2018-03 од 16.08.2018 године о обезбеђеним средствима у буџету 

корисника експропријације Републике Србије, у складу са чланом 28. Закона о експропријацији. 

 

Из Извода листа непокретности, Службе за катастар непокретности, достављених уз предлог 

за експропријацију утврђени су и власници предметних парцела, односно у Листу 

непокретности број 220 за КО Читлук утврђено је да је Стевановић Малина уписана на напред 

наведеним катастарским парцелама број 8759/1 (1/3), кп.бр. 8759/2 (1/3), кп.бр. 8766 (1/3), 

кп.бр. 8768/1 (1/3), кп.бр. 8767 (1/3),  кп.бр. 8768/2 (1/3), кп.бр. 8865 (1/3) све у КО Читлук, са 

врстом права својина, обликом својине приватна и обимом удела 1/3. 

 

Такође на основу Дописа ЈП ПЕУ Ресавица који је достављен Општинској управи општине 

Сокобања 13.02.2019. године ображложен поступак хитности на тај начин да се експлоатација 

угља завршила у ,,Западном пољу“ у ОП – 4, а тренутно се експлоатација врши у откопном 

блоку Б-4, што омогућава рад у континуитету од годину дана, заменски капацитет за ОП-4 и Б-

4 је лежиште угља ,,Источно поље“ које се налази у фази отварања. Како радови на отварању 

Источног поља касне најмање три године (са овом динамиком која се  тренутно остварује), да 

не би дошло до прекида производње, одлучено је да се изврши отварање изданачке зоне 

локалитета ,,Биљкина Струга“ површинском копу. 

 

У Допису ЈП ПЕУ Ресавица наводи да отварањем површинског копа омогућила би се укупна 

производња од око 300 000 т.к.у, са капацитетом од 50 000 т/год., што би знатно побољшало 

финансијску ситуацију ЈП ПЕУ Ресавица. 

 

Имајући у виду да је именовановани власник катастарске парцеле Стевановић Малина, да се 

поступак експропријације непокретности спроводи у јавном интересу и да се исти мора хитно 

спровести, с обзиром да је непознато његово пребивалиште, односно боравиште, у овој 

управној ствари постављен је привремени заступник адвокат Дамир Муминовић из Сокобање. 

 

Члан 48. став 1. Закона о општем управном поступку предвиђа да орган који води поступак 

поставља странци привременог заступника: ако није процесно способна, а нема законског 

заступника: ако правно лице нема овлашћеног представника: ако странку заступа законски 

заступник чији су интереси супротни интересима странке; ако противне странке заступа исти 

законски заступник; ако радњу треба предузети према лицу чије пребивалиште или боравиште 

није познато, а нема пуномоћника – све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се 

спроведе. 

 

На основу напред утврђеног чињеничног стања а на основу члана 48. став 1. и 7. и члана 136. 

Закона о општем управном поступку, одлучено је као у диспозитиву решења. 

 

Упуство о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

финансија, Сектор за имовинско правне послове, у року од 15 дана од дана пријема решења, 

преко првостепеног органа. 

 

Општинсака управа општине Сокобања – Одељење за урбанизам, локални економски развој и 

заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, број 463-13/2018 од 20.02.2019. 

године. 

                                                                                              Овлашћено службено лице 

                                                                                                   Лела Младенов 
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