
Општинска управа општине Сокобања, решавајући по захтеву ЈВП СРБИЈАВОДЕ 

БЕОГРАД, ул. Булевар уметности бр.2а, преко  пуномоћника Срђана Живановић  из Ниша  

за издавање локацијских услова за заштиту приобаља од великих вода реке Моравице и 

притока од ушћа Градашничке реке (Л=10км) и притока (Л=12км) на простору будућег 

комасационог подручја - регулација реке Моравице и притока у Сокобањи – деоница 2. на 

основу члана 8ђ.став 2. 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), као и на основу члана 8. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским („Сл.гласник РС“, број 68/2019 

), Плана генералне регулације подручја Сокобања („Сл. лист општине“, број 22/2018), 

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-

648/2019 од 12.03.2019.године доноси: 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ЈВП СРБИЈАВОДЕ БЕОГРАД, ул. Булевар уметности бр.2а, преко  

пуномоћника Срђана Живановић из Ниша за издавање локацијских услова за заштиту 

приобаља од великих вода реке Моравице и притока од ушћа Градашничке реке (Л=10км) 

и притока (Л=12км) на простору будућег комасационог подручја - регулација реке 

Моравице и притока у Сокобањи – деоница 2 као непотпун. 

 

О б р а з о ж е њ е  

 

ЈВП СРБИЈАВОДЕ БЕОГРАД, ул. Булевар уметности бр.2а, поднела је захтев  кроз 

Централни информациони систем преко пуномоћника Срђана Живановић из Ниша под 

бројем ROP-SBN-13400-LOC-1/2021 за издавање локацијских услова за заштиту приобаља 

од великих вода реке Моравице и притока од ушћа Градашничке реке (Л=10км) и притока 

(Л=12км) на простору будућег комасационог подручја - регулација реке Моравице и 

притока у Сокобањи – деоница 2, 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. 1631 од новембра 2019.године,  

и бр. 1631-1 од новембра 2019. године урађен од стране Института за водопривреду 

„Јарослав Черни“ ул. Јаросава Черног 80, Београд  са главним пројектантом Јелена Чотрић 

дипл. инж. грађ, са лиценцом број ИКС 375 H035 09, Катастарско топографски план и 

Пуномоћје - овлашћење  за подношење захтева. 

 

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 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 ) и чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС“, бр. 68/2019), те је утврдио да идејно решење не 



садржи све податке потребне за издавање локацијских услова, услед чега нису испуњени 

формални услови за поступање по захтеву.  

 

Идејним решењем је предвиђена заштита приобаља од великих вода реке Моравице и 

притока од ушћа Градашничке реке (Л=10км) и притока (Л=12км) на простору будућег 

комасационог подручја - регулација реке Моравице и притока у Сокобањи – деоница 2, али 

није приказана површина обухвата радова услед чега овај Орган није могао утврдити да ли 

је надлежан за поступање по захтеву, односно пријави. 

 

У складу са чланом 53а. став 4. 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. став 2. тачка 8. овог закона издаје министарство надлежно за 

послове урбанизма. 

 

У складу са чланом 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем („Сл.гласник РС, број 68/2019), прописано је да ако идејно решење не 

садржи податке потребне за издавање локацијских услова, надлежни орган одбацује захтев 

закључком, не упуштајући се у оцену техничке документације. 

 

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. 

 

Чланом 8ђ.став 2. тачка 4. 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, 31/2019-др. Закон и 9/2020), као и одредбама члана 8. Правилника 

о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, број 

68/2019),  прописано је да ако подносилац захтева у року од 30 дана од  дана његовог 

објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтев и отклони 

све утврђене  недостатке,  не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, 

нити се поново плаћа административна такса за подношење захтева и накнада. Подносилац 

захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева. 

 

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-13400-

LOC-1/2021, дана 14.05.2021.године. 

                                                                                   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УПРАВЕ: 

Николина Ристић, д.и.а 


