
 

Општинска управа општине Сокобања-Одељење за урбанизам, локални економски развој и 
заштиту животне средине-Одсек за урбанизам и изградњу, решавајући по захтеву инвеститора-OДС 
„ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, ул.Масрикова 1-3, Београд, и финанисијера - Шибалић Данила из 
Сокобање, ул.Доситејева 59, и „SOKO LUX GRADNJE“ д.o.o. Сокобања, поднетог кроз Централни 
информациони систем преко пуномоћника Саше Дамњановића из Сокобање, за доношење решења о 
одобрењу извођења радова на полагању прикључног подземног нисконапонског кабловског вода од ТС 
10/0,4кВ „Царина 6“, на кат.парцелама број 917, 3564/9, 3564/37 и 3565 КО Сокобања, на основу члана 
8ђ. став 2., а у вези са чланом 145. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), на основу члана 
27. и 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл.гласник 
РС, број 68/19), члана 39, 136. и 140. Закона о општем управном поступку („Сл.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: 

РЕШЕЊЕ 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора-OДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, ул.Масрикова 1-
3, Београд, и финанисијера - Шибалић Данила из Сокобање, ул.Доситејева 59, и „SOKO LUX 
GRADNJE“ д.o.o. Сокобања, поднетог кроз Централни информациони систем, за доношење решења о 
одобрењу извођења радова на полагању прикључног подземног нисконапонског кабловског вода од ТС 
10/0,4кВ „Царина 6“, на кат.парцелама број 917, 3564/9, 3564/37 и 3565 КО Сокобања, као непотпун. 

О б р а з л о ж е њ е 

Инвеститор-OДС „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, ул.Масрикова 1-3, Београд, и 
финанисијери - Шибалић Данилo из Сокобање, ул.Доситејева 59, и „SOKO LUX GRADNJE“ д.o.o. 
Сокобања, кроз Централни информациони систем обједињене процедуре, преко пуномоћника Саше 
Дамњановића из Сокобање, под бројем ROP-SBN-37612-ISAW-12/2021, за издавање решења о 
одобрењу извођења радова на полагању прикључног подземног нисконапонског кабловског вода од ТС 
10/0,4кВ „Царина 6“ до вишепородичних стамнеих објеката, на кат.парцелама број 917, 3564/9, 3564/37 
и 3565 КО Сокобања, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи. 

Уз захтев је приложено: докази о уплати републичких административних такси и накнаде за 
ЦЕОП; пуномоћје од 7.6.2021.године; Идејни пројекат бр.01/04-0/2021 од априла 2021.године, који се 
састоји од Главне свеске и Пројекта електроенергетских инсталација; Уговор о изградњи недостајуће 
електроенергетских објеката, 30.9.2020.године; Мишљење на пројектну документацију од 
10.5.2021.године; Потврда ЕПС-а од 10.8.2020.године; Услови ЕПС-а за пројектовање и прикључење од 
23.12.2019.године; Решење о измени грађевинске дозволе од 16.9.2020.године.  

У складу са одредбама члана члана 27. Правилника о поступку спровођења обједињене 
процедуре електронским путем (Сл.гласник РС, број 68/19) утврђено је да поднети захтев није потпун, 
јер нису приложени: услови за укрштање и паралено вођење од свих управљача инсталација водова на 
траси постављања предметног кабловског вода (телекомуникационе мреже-Телеком, Пошта Нет; ЈКП 
Напредак, РГЗ СКН Сокобања)-у складу са одредбама члана 5. Уредбе о локацијским условима, као и 
то да нису приложени докази о регулисаном имовинско правном статусу на парцелама преко којих је 
пројектована траса кабловског вода. 

Чланом 18. 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 решењем, уз навођење свих недостатака. 

Имајући у виду да је овај орган утврдио да приложени захтев и техничка документација није 
потпуна, нису испуњени формални услови за поступање по захтеву, из напред наведених разлога, то је 
одлучено као у диспозитиву. 



 

Чланом 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

прописано је да ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашени захтев 

најкасније у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног органа, не 

доставља поново документацију, нити плаћа администартивну таксу и друге накнаде које је већ 

доставио, односно платио у поступку у коме је тај акт донет. Подносилац захтева може само једном 

искористити право на подношење усаглашеног захтева. 

Против овог решења може се изјавити приговор Општинском већу општине Сокобања, у року 
од 3 дана од дана пријема истог. Административна такса износи 480 динара, и уплаћује се на жиро рачун 
број 840-742251843-73, са позивом на број 10-094, прималац - Општина Сокобања, и подноси се путем 
ове управе кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене 
процедуре. 

Општинска управа општине Сокобања-Одељење за урбанизам, локални економски 

развој и заштиту животне средине-Одсек за урбанизам и изградњу, под бројем ROP-SBN-37612-

ISAW-12/2021, дана 23.6.2021.године 

  ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УПРАВЕ: 

 Драган Арсић, дипл.инж.грађ. 


