
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа општине Сокобањa

Oдељење за урбанизам, локални економски развој

и заштиту животне средине 
Број предмета: ROP-SBN-20737-ISAW-1/2022 
Датум: 13.07.2022. године 
СОКОБАЊА, Србија

ОПШТИНА СОКОБАЊА, решавајући по захтеву Opštinе Sokobanja, Матични број:
07355815, ПИБ: 100880059, СВЕТОГ САВЕ 23, Сокобања, Сокобања, поднетог преко
пуномоћника MACCHINA SECURITY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA BEOGRAD, Матични број:
17459554, ПИБ: 102704261, ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 6/6/A606, Београд (Нови Београд),
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 начелника Општинске управе,
доноси:

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев Opština Sokobanja, Матични број: 07355815, ПИБ: 100880059, СВЕТОГ
САВЕ 23, Сокобања, поднетог преко пуномоћника MACCHINA SECURITY DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PRUŽANJE
USLUGA BEOGRAD, Матични број: 17459554, ПИБ: 102704261, ВЛАДИМИРА
ПОПОВИЋА 6/6/A606, Београд (Нови Београд), за извођење радова на постављању  стубова
система за мерење тренутне брзине кретања возила и комуникациона електронска мрежа,
(капацитет:) 700.00 m, на к.п.бр.3559 и 5761/1 КО Сокобања, у Сокобањи, у улици Алексе
Маркишића и улици Превалац, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Opština Sokobanja, Матични број: 07355815, ПИБ: 100880059, СВЕТОГ САВЕ 23, Сокобања,
Сокобања, преко пуномоћника MACCHINA SECURITY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA BEOGRAD,
Матични број: 17459554, ПИБ: 102704261, ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА 6/6/A606, Београд
(Нови Београд), поднела је захтев за издавање одобрења за извођење радова на постављању
стубови система за мерење тренутне брзине кретања возила и комуникациона електронска
мрежа, (капацитет:) 700.00 m, на к.п.бр.3559 и 5761/1 КО Сокобања, у Сокобањи, у
улици Алексе Маркишића и улици Превалац.



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

Доказ о уплати накнаде за ЦЕОП
Идејни пројекат
Остала документа: Услови за укрштање и паралено вођење издати од стране Огранка
Електродистрибуције Зајечар, број 2460800-Д-10.08-158765/3-2022 од 19.4.2022.г.;
Услови ЈКП Напредак Сокобања од 20.4.2022.г., Услови ЈП Зеленило Сокобања од
19.4.2022.године; Услови Телекома Србије ад од 11.4.2022.године.
Пуномоћје.

Увидом у захтев и  доствљену документацију утврђено је да нису испуњени следећи услови:

- нису приложени услови издати од стране ЈП "Путева Србије", у складу са чланом 5.
Уредбе  о локацијским условима, с обзиром на то да се ради о траси државног пута другог
реда 

- није приложен доказ о регулисаном имовинско правном статусу коришћења постављања
ваздушних оптичких  и електроенергетских каблова на постојећим
електродистрибутивним стубовима

- за постављање нових стубова није приложен доказ о регулисаном имовинском правном
статусу на парцелама на којима се стубови постављају, уколико су те парцеле са
сувласничким власништвом.

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.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:

Драган Арсић, д.и.г.
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