
Општинска управа општине Сокобања, решавајући по захтеву Општине Сокобања из 

Сокобање, ул.Светог Саве бр.23 преко пуномоћника Светлане Вучић из Сокобање, 

поднела је захтев за реконструкцију улице Његошева, водоводне мреже и кишне 

канализације на к.п.бр. 5769, 4718, 5761, 5001/1, 5001/2, 5017/1, 5768, 5770, 3221/8, 3221/1, 

3220/38, 3220/1, 3220/50, 3221/6, 3221/4, све у КО Сокобања на основу члана 53а. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10- УС-, 

24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13 – УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019-9, 37/2019-

др.закон и 9/2020),Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским („Сл.гласник РС“, број 68/2019 ), члана 146. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), као и на основу овлашћења начелника 

Општинске управе општине Сокобања број 035-590/2019 од 12.3.2019. године доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ  захтев Општине Сокобања из Сокобање, ул.Светог Саве  бр.23 поднетог кроз 

Централни информациони сиситем преко пуномоћника Светлане Вучић из Сокобање, за 

реконструкцију улице Његошева, водоводне мреже и кишне канализације на к.п.бр. 5769, 

4718, 5761, 5001/1, 5001/2, 5017/1, 5768, 5770, 3221/8, 3221/1, 3220/38, 3220/1, 3220/50, 

3221/6, 3221/4, све у КО Сокобања. 

 

О б р а з о ж е њ е  

 

Општина Сокобања из Сокобање, ул. Светог Саве  бр.23 поднела је захтев кроз Централни 

информациони систем преко пуномоћника Светлане Вучић из Сокобање, под бројем ROP-

SBN-7737-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за за реконструкцију улице 

Његошева, водоводне мреже и кишне канализације на к.п.бр. 5769, 4718, 5761, 5001/1, 

5001/2, 5017/1, 5768, 5770, 3221/8, 3221/1, 3220/38, 3220/1, 3220/50, 3221/6, 3221/4, све у 

КО Сокобања у складу са чланом 53.а, 54., 55., 56., Закона о планирању  и изградњи 

изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10- УС-, 24/11, 121/12, 

42/13- УС, 50/13 – УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019-9, 37/2019-др.закон и 

9/2020). 

Уз захтев је приложено следеће: докази о уплати одговарајућих 

административних такси и накнади, Идејно решење бр. 20210310-1/1, бр. 20210310-1/ 

3.1 и бр. 20210310-1/3.2 од марта 2021. године, урађен од стране BGBIT LTD Огранак 

Зајечар са главним пројектантом Душаном Ђокић дипл.инж.инж, са лиценцом број ИКС 

313 О835 16 и Видосавом Стевановић дипл.инж.инж, са лиценцом број ИКС 315 G155 08 

Катастарско топографски план и Пуномоћје - овлашћење  за подношење захтева. 

 

Општинска управа општине Сокобања, као надлежни орган, разматрао је поднети захтев и 

испитало је испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, у складу са чланом 8ђ. 

став 2. тачка 1. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/09, 81/09 – исправка, 64/10- УС-, 24/11, 121/12, 42/13- УС, 50/13 – УС, 98/13- УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/2019-9, 37/2019-др.закон и 9/2020 ), те је утврдио да уз захтев за издавање 

локацијских услова није приложена потребна документација прописана овим законом и 

подзаконским актима донетим на основу овог закона, услед чега нису испуњени формални 

услови за поступање по захтеву. 

 



Овај орган управе је затражио услове за пројектовање и прикључење објекта од стране 

имаоца јавних oвлашћења, у складу са чланом 11. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник РС, број 68/2019).  

 

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Aлександра бр. 282 је доставило одговор 

на захтев за издавање услова за пројектовање интерни  број ЉНП 166 од 10.05.2021. 

године у којем  је наведено да у складу са чланом 53а. Закона о планирању и изградњи 

изградњи („Службени гласник РС “, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10- УС-, 24/11, 121/12, 

42/13- УС, 50/13 – УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019-9, 37/2019-др.закон и 

9/2020 ) локацијске услове за објекте из члана 133. овог закона издаје министарство 

надлежно за послове урбанизма. 

 

Собзиром да је улица Његошева саобраћајно прикључена на државни пут IIА реда број 

217, утврђено је да предметни захтев има недостатака у Идејном решењу и да није 

приложено идејно решење за изградњу саобраћајног прикључења на државне путеве I и II 

реда које треба да садржи: 

1. Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом 

законском регулативом у одговарајућој размери (не мора да буде оверен од стране 

органе надлежног за послове државног премера и катастра), са обележеним 

државним путевима (Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник 

РС”, бр. 105/13, 119/13 и 93/15) и приказом планираног саобраћајног прикључка;  

2. Тачно дефинисане садржаје (врсту и намену) објеката на катастарској парцели из 

захтева, у циљу дефинисања обима и структуре саобраћаја која ће се појавити на 

будућем саобраћајном прикључку на државни пут;  

3. Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото 

подлози, са 

 приказаним државним путевима;  

4. Податке о оквирном протоку саобраћаја који се очекује на планираном комплексу, 

односно број и тип возила;  

5. Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и границама 

 парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-геодетске 

подлоге).  

 

Идејно решење за постављање инсталација на државном путу и у заштитном појасу 

државног пута I и/или II реда мора да садржи и следеће податке и прилоге:  

 

• Ситуациони план са приказом планираног решења, израђен у складу са важећом 

законском регулативом у одговарајућој размери, са обележеним државним путевима 

(Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, број 105/13 и 

119/13)), са приказом трасе инсталација. 

 • Геодетски снимљене попречне профиле пута са свим елементима пута и 

границама парцела на којима се пут налази (пренете са прописане катастарско-

геодетске подлоге, која не мора да буде оверена од стране органе надлежног за 

послове државног премера и катастра) са дефинисаним положајем планираних 

инсталација и мерних места и растојањем у односу на крајње тачке попречног 

профила пута, као и све неопходне техничке детаље полагања (пречник инсталације, 

дубину поред и испод пута, пречник и дужину заштитне цеви, дужину 

подбушивања, величину шахте и удаљење од крајње тачке попречног профила и 



др.), (попречне профиле урадити обавезно на почекту и крају паралелног вођења 

поред државног пута, на месту укрштаја, у зонама раскрсница и другим 

карактеристичним местима);  

• Шири ситуациони приказ подручја које се обрађује пројектом, на орто фото 

подлози, са приказаним државним путевима. 

 

У  складу са чланом 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС, број 68/2019), ако ималац јавних овлашћења достави 

надлежном органу обавештење да не може да изда  услове  за пројектовање и прикључење 

због недостатка у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање 

локацијских услова, надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање 

локацијских услова у складу са чланом 8. Став 2. Овог правилника. 

 

Имајући у виду да је овај орган утврдио да нису испуњени формални услови за поступање 

по захтеву, из напред наведених разлога, те је одлучено као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 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  480,00 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, локални економски развој 

и заштиту животне средине, Одсек за урбанизам и изградњу, под бројем  ROP-SBN-7737-

LOC-1/2021, дана 11.05.2021.године. 

                                                                                   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УПРАВЕ: 

Николина Ристић, д.и.а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


