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Општинска управа општине Сокобања -Одељење за урбанизам,локални економски развој

и заштиту животне средине,Иван Тодоровић по овлашћењу број 035-17/2020-03 од
03.06.2020 решавајући по захтеву Општине Сокобања, Светог Саве бр.23,за привремено

затварање улица Митрополита Михаила и 27.Марта, а на основу члана 64. Закона о

путевима (“Службени гласник РС“,бр. 41/2018 и 95/2018) и Закона о безбедности

саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС“,бр. 41/2009,53/2010, 101/2011,32/2013-

Одлука УС, 55/2014,96/2015,9/2016-Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 -  др. закона,

87/2018 и 23/2019) ,на основу члана 17. Одлуке о категоризацији путева и улица на

територији Општине Сокобања( „Сл.лист општине Сокобања“ бр.35/2018) и члана 136. и

140. Закона о општем управном поступку ( "Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/18),
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ПРИВРЕМЕНО СЕ ОБУСТАВЉА саобраћај за све врсте возила (осим за
возила полиције, Хитне помоћи и возила здравствених установа, сектора за ванредне

ситуације, јавних предузећа са седишта Општине, Општинске управе општине Сокобања)

у Сокобањи дана 22.09.2020.године у периоду од 07:00 до 16:00 часова у улици:

- Улица Митрополита Михаила и 27.Марта ради обележавања акције Европске недеље

мобилности која се одржава од 16-22. септембра 2020. године

II. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Општина Сокобања ,Светог Саве бр.23„ да о привременој

обустави саобраћаја благовремено обавести јавност путем средстава јавног информисања

најкасније 48 сати пре почетка манифестације.

III. НАЛАЖЕ СЕ „Општини Сокобања ,Светог Саве бр.23 да о привременој

обустави саобраћаја у наведеним улицама благовремено обавести сва правна и физичка

лица - власнике радњи како би на време обезбедили потребну робу и друго ради обављања

делатности.

О б р а з л о ж е њ е

Општина Сокобања поднео је захтев Одељењу за урбанизам,локални економски

развој и заштиту животне средине Општинске управе општине Сокобања , којим тражи
привремено затварање улица Митрополита Михаила и 27.Марта ради обележавања акције

Европске недеље мобилности која се одржава од 16-22. септембра 2020. године



Уз захтев је  приложено:

Сагласност управљача пута ЈП „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ број 01-336/2-2020 од

16.09.2020.године за привремену обуставу саобраћајау Митрополита Михаила и 27.Марта

до библиотеке „Стеван Сремац“дана 22.09.2020.године у периоду од 07:00 до 16:00 часова

ради обележавања акције Европске недеље мобилности.

На основу члана 64. и члана 65. Закона о путевима (“Службени гласник РС“,бр.

41/2018 и 95/2018) прописано је  да.Решење из става 1. овог члана доноси се по претходно

прибављеној сагласности управљача јавног пута на којем се одржава спортска, односно друга

приредба на јавном путу и управљача јавног пута на који се саобраћај преусмерава.Решење из

става 1. овог члана Министарство, односно орган јединице локалне самоуправе надлежан за

послове саобраћаја, доставља организатору спортске, односно друге приредбе, министарству
надлежном за унутрашње послове и управљачу јавног пута на којем ће се одржати спортска или

друга приредба.Члан 123. члан 124 и члан 125 Закона о безбедности саобраћаја на путевима

(“Службени гласник РС“,бр. 41/2009,53/2010, 101/2011,32/2013- ОдлукаУС,

55/2014,96/2015,9/2016-ОдлукаУС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 -д р .  закона, 87/2018 и

23/2019) дефинишу неопходан начин о техничком регулисању саобраћаја.

Административна такса за доношење овог решења није наплаћена сходно члану 9.

тачка 2. Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист општине

Сокобања“,број 40/2018)

Одељење за урбанизам,локални економски развој и заштиту животне средине

Општинске управе општине Сокобања размотрило је  поднети захтев и одлучило као у

диспозитиву решења.

П О У КА  О  П РАВН О М  СРЕДСТВУ : Против овог решења може се изјавити жалба

Општинском већу општине Сокобања у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба

се предаје преко овог Одељења таксирана са 480,оо динара сходно тарифном броју 2.

Одлуке о локалним административним таксама („Службени лист општине Сокобања”,број

46/19). Такса се уплаћује на жиро рачун број 840-742251843-73 прималац буџет општине

Сокобања са позивом на број 97 10-094 и назнаком за изјављену жалбу на решење

Д О С ТАВИ ТИ :

1 .Подносиоцу захтева

2  .Саобраћајној полицији ПС Сокобања

3 . ЈП „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

4.Архиви

ОВЛАШЋЕНО СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ:
•А

Иван Тодоровић

Регистратор регистра обједињених процедура

и послови саобраћаја 'ј,


