
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа општине Сокобањa

Oдељење за урбанизам, локални економски развој

и заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-SBN-4504-ISAW-6/2022 
Датум: 20.04.2022. године 
СОКОБАЊА , Србија

ОПШТИНА СОКОБАЊА, решавајући по захтеву Boban Kristijan i Marela Vasic, ЈМБГ:
2006989753725, Josanica bb, Јошаница, Сокобања, поднетог преко пуномоћника Koviljka
Ristic, ЈМБГ: 1401948758715, Ozrenskih partizana 14, Сокобања, за издавање решења о
одобрењу за извођење радова, на основу члана 6. Закона о министарствима („Сл. гласник
РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17), чл. 8ђ. и 145. Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19 и 37/19) и члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС”, број 68/19), и члана 3. Правилника о посебној
врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног
органа, као и врстио бјеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу
решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке
документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежан орган спроводи
(„Службени гласник РС“, број 2/19), члана 136. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16) и овлашћења општинске управе, доноси:

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев Boban Kristijan i Marela Vasic, ЈМБГ: 2006989753725, Josanica bb,
Јошаница, Сокобања, поднетог преко пуномоћника Koviljka Ristic, ЈМБГ: 1401948758715,
Ozrenskih partizana 14, Сокобања, за извођење радова на реконструкцији рorodicnog
stambenog објекта, (капацитет:) 97.00 m2, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Boban Kristijan i Marela Vasic, ЈМБГ: 2006989753725, Josanica bb, Јошаница, Сокобања,
преко пуномоћника Koviljka Ristic, ЈМБГ: 1401948758715, Ozrenskih partizana 14, Сокобања,
поднела је захтев за издавање одобрења за извођење радова, извођење радова на адаптацији,
санацији и реконструкцији (врста радова:) Реконструкција објекта, (намена објекта:)
Porodicno stambeni, (капацитет:) 97.00 m2,

Уз захтев за издавање одобрења за извођење радова приложена је потребна документација и
то:

Доказ о уплати
Идејни пројекат
Остала документа

Увидом у доствљену документацију и прибављених података из листа непокретности,
утврђено је да нису испуњени следећи услови:



- у катастарском операту предметнои објекат је евидентиран са правним статусом да објекат
има одобрење за градњу, а нема одобрење за употребу, с тим да је покренут упис објекта на
основу Решења о употребној дозволи број ROP-SBN-4504-1/2022, који још није окончан.

На основу свега наведеног,  одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ако подносилац захтева у року од десет дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30
дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе
усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету
уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног
захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног
плаћања административне таксе, односно накнаде

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор
Општинском већу општине Сокобања, у року од 3 дана од дана пријема истог. Административна
такса износи 490 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.
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