
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа општине Сокобањa

Oдељење за урбанизам, локални економски развој

и заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-SBN-30108-IUP-9/2022 
Датум: 15.07.2022. године 
СОКОБАЊА, Србија

ОПШТИНА СОКОБАЊА, решавајући по захтеву Liljana Pandjen Pajovic, ЈМБГ:
2904950715492, Aleksandar Dupcek 7, Београд (Земун), Београд - Земун, за издавање
употребне дозволе на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 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, 31/19 и 37/19), члана 44. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/19), и члана
136.... Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), као и
овлашћења начелника Општинске управе, доноси:

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев ROP-SBN-30108-IUP-9/2022 инвеститора Liljana Pandjen Pajovic,
ЈМБГ: 2904950715492, Aleksandar Dupcek 7, Београд (Земун), Београд - Земун, за издавање
употребне дозволе за објекат (врста радова:) Изградња новог објекта, (намена објекта:)
Porodicni stambeni objekat, (капацитет:) 158.90 m2, на к.п.бр.5346 КО Сокобања, као
непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор Liljana Pandjen Pajovic, Aleksandar Dupcek 7, Београд (Земун), Београд - Земун је
кроз систем за електронско подношње пријава поднео захтев ROP-SBN-30108-IUP-9/2022 од
10.07.2022 22:38:24. за издавање употребне дозволе за наведени објекат.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да нису испуњени формални услови
предвиђена чланом 42-44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019).

Недостаци који су том приликом утврђени су следећи: 

- нису приложене изјаве о завршетку темеља и о завршетку објекта у конструктивном
смислу,

- није приложена сагласност Завода за заштиту споменика културе Ниш, у складу са
Решењем истог Завода број 533/2-03 од 22.4.2019.године.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, а на основу члана 44. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр.
68/2019) надлежни орган је донео Решење као у диспотизиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од
његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и



отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је
одбачен, нити се поново плаћа административна такса, а све у складу са чланом 44.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем

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 закључка може се изјавити приговор
Општинском већу општине Сокобања, преко овог органа, у року од три дана од дана пријема истог.
Административна такса износи 490,00 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.

 

                                                                                         ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УПРАВЕ:        

                                                                                                                         Драган Арсић, дипл.инж.грађ.


