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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС, бр. 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС и 50/13 – одлука УС 98/13 - одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21), члана 32. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС, бр. 32/19), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 16. став 

1. тачка 143. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/19), 

Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној дана __.__.2022. године донела је: 

 

ОДЛУКУ  

 

О ИЗРАДИ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја 

Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, брoj 22/18, 31/21)/у даљем тексту ПГР. 

 

Члан 2. 

 

Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата ПГР-е, у површини око 0.6492 

ha.  Обухвата следеће катастарске парцеле:  

КО Сокобања: 

Целе катастарске парцеле бр.: 5246/3, 5246/7, 5246/8, 5246/10, 5773, 5773/5 и 5259. 

Оквирна граница је шематски приказана на графичком прилогу, који је саставни део 

ове Одлуке. 

Коначна граница планског подручја ће се утврдити и дефинисати Нацртом ПГР-е. 

 

Члан 3. 

 

Услови и смернице од значаја за израду ПГР-е  дати су планским документима вишег 

реда:  

1) Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/2010).  

2) Регионални просторни план Тимочке крајине (Борски и Зајечарски округ) 

(„Службени гласник РС”, бр. 51/11).  

3) Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Бован”  

(„Службени гласник РС” број 14/09).  
4 ) Просторни план општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, брoj 13/12) 

и Измена и допуна Просторног плана општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, 

брoj 49/21).  

 

 

 

Члан 4. 
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Планирање, коришћење, уређење и заштита простора заснива се на принципима 

уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи, као 

и другим важећим прописима Републике Србије. 

 

Члан 5. 

 

Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су 

разрада предметног подручја и стварање планског основа за изградњу комплекса Хотелско-

стамбеног карактера са јавним гаражама. 

 

Члан 6. 

 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

заснива се на на принципима уређења и коришћења простора утврђеним члановима 25. и 

26.  Закона о планирању и изградњи, члановима  23. и 24.  Правилника о садржини, начину 

и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник 

РС", бр. 32/2019)  као и другим важећим прописима Републике Србије. 

 

Члан 7. 

 

Ефективни рок за израду Плана детаљне регулације је 6 (шест) месеци од дана 

ступања на снагу Одлуке о изради предметног ПДР-е. 

Трећe изменe и допуне Плана генералне регулације подручја Сокобања („Службени 

лист општине Сокобања”, брoj 22/18, 31/21)  се обављају по скраћеном поступку.  

 

Члан 8. 

 

Финансијска средства потребна за израду ПГР-е, обезбедиће Наручилац ПГР, „ ДОО 

БАЛАШ “ из Купузишта, улица Дунавска  број 55. 

 

Члан 9. 

 

Носилац израде ПГР-е је општина Сокобања, Одељење за урбанизам, локални 

економски развој и заштиту животне средине, Општинске управе општине Сокобања. 

Носилац израде ПГР-е дужан је да обезбеди прибављање мишљења, услова и 

сагласности надлежних органа и организација прописаних законом, као и да обезбеди 

сарадњу и усаглашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.   

 

Члан 10. 

 

Обрађивач ПГР-е је ''BIZING '' д.о.о. из Ниша, Улица Булевар 12 фебруар бб. 

 

 

Члан 11. 
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Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, 

дужни су да на захтев носиоца израдe ПГР-е, у року утврђеном Законом о планирању и 

изградњи, доставе услове и све расположиве податке, без накнаде. 

На захтев носиоца израдe, надлежни органи, односно организације уступају 

постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно 

катастар подземних инсталација, односно ортофото снимке, без накнаде у року утврђеном 

Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 12. 

 

Нацрт ПГР-е, биће изложен на јавни увид у трајању од 15 дана у згради општине 

Сокобања, улица Светог Саве број 23. Сокобања. 

 

Члан 13. 

 

Општинскa управa општине Сокобања, улица Светог Саве број 23. Сокобања и 

Наручилац ПГР-е, привредно друштво „ ДОО БАЛАШ “ из Купузишта, Дунавска 55. ће 

сачинити уговор о међусобним правима и обавезама.  

 

Члан 14. 

 

Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја ПГР-е на животну 

средину је саставни део ове oдлуке. 

 

Члан 15. 

 

Број примерака ПГР-е биће утврђен уговором између носиоца израде и обрађивача. 

 

Члан 16. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

Број: ___________                            Председник Скупштине  

У Сокобањи,________године                             Владан Петковић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

ПГР-е се израђује на основу иницијативе привредног друштва „ ДОО БАЛАШ “ из 

Купузишта, Дунавска 55 у површини око 0.6492 ha.  Обухвата следеће катастарске парцеле:  

 КО Сокобања: целе катастарске парцеле бр.: 5246/3, 5246/7, 5246/8, 5246/10, 5246/11, 

5773/5 и  5259. Оквирна граница је шематски приказана на графичком прилогу и саставни 

је део ове Одлуке. Коначна граница планског подручја ће се утврдити и дефинисати 

Нацртом ПГР-е. 

На основу члана 51-б. ставови 2. и 3. Закона о планирању и изградњи, пошто су у 

питању мање измене и допуне планског документа примењује се скраћени поступак који 

подразумева да се не спроводи процедура раног јавног увида. 

Финансијска средства потребна за израду ПГР-е, обезбедиће Наручилац ПГР, „ ДОО 

БАЛАШ “ из Купузишта, улица Дунавска  број 55, а Општинскa управa општине Сокобања, 

и Наручилац ПГР-е ће сачинити уговор о међусобним правима и обавезама.  

Планирање, коришћење, уређење и заштита засниваће се на принципима уређења и 

коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 (Одлука Уставног суда), 24/2011, 121/2012, 

42/2013 (Одлука Уставног суда), 50/2013 (Одлука Уставног суда), 54/2013 (Решење 

Уставног суда), 98/2013 (Одлука Уставног суда), 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 (други закон), 9/2020, 52/2021), Закону о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Правилнику о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник 

РС”, бр. 32/19) и другим законским и подзаконским актима и документима Републике 

Србије којима се уређује  ова област.   

Услови и смернице од значаја за израду ПГР-е  дати су планским документима вишег 

реда:  1) Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 88/2010).  2) Регионални просторни план Тимочке крајине (Борски и 

Зајечарски округ) („Службени гласник РС”, бр. 51/11).  3) Просторни план подручја посебне 

намене слива акумулације „Бован” („Службени гласник РС” број 14/09).  4 ) Просторни 

план општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, брoj 13/12) и Измена и 

допуна Просторног плана општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, брoj 

49/21).  

Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су 

разрада предметног подручја и стварање планског основа за изградњу комплекса Хотелско-

стамбеног карактера са јавним гаражама. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја 

заснива се на на принципима уређења и коришћења простора утврђеним члановима 25. и 

26.  Закона о планирању и изградњи, члановима 23. и 24.  Правилника о садржини, начину 

и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник 

РС", бр. 32/2019) као и другим важећим прописима Републике Србије. 
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Имајући у виду наведено, предлаже се доношење Одлуке о изради у Законом 

прописаној процедури, као и по процедури прописаној Статутом општине Сокобања 

(„Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/19) и другим прописима. 

 

 



 BIZING DOO

N

EW

S

2

m/sec‰

55

200
1

100

ОБРАЂИВАЧ

    ПЛАНА

Пројектни биро

 ОПШТИНА

СОКОБАЊА

    НОСИЛАЦ

ИЗРАДЕ ПЛАНА

ОДЛУКА О ИЗРАДИ

ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОКОБАЊА

ГРАНИЦА ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

0

10m 50m 100m



 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Одељење урбанизам,   

локални економски развој 

и заштиту животне средине 

Број:  IV 04 501-58/2022 

Датум: 15.09.2022.год. 

С О К О Б А Њ А 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

- Руководиоцу - 

 

 

ПРЕДМЕТ:  Мишљење у вези израде Стратешке процене утицаја на животну средину трећа 

измена и допуна Плана генералне регулације подручја Сокобања 

 

 На основу вашег захтева од 31.08.2022. године у вези потребе израде Стратешке 

процене утицаја на животну средину трећих измена и допуна Плана генералне регулације  

подручја Сокобања и у складу са достављеним прилозима обавештавам вас: 

Нацртом Одлуке о изради трећих измена и допуна Плана генералне регулације 

подручја Сокобања, дефинисано је:“ да је оквирна граница  обухвата плана у површини од 

око 0,6492 ha, са следећим катастарским парцелама у КО Сокобања: 5246/3, 5246/7, 5246/8, 

5246/10, 5773, 5773/5 и 5259. Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите 

планског подручја су разрада предметног подручја и стварање планског основа за изградњу 

комплекса хотелско-стамбеног карактера са јавним гаражама“. 

На основу важећег Плана генералне регулације подручја Сокобања („Службени 

лист општине“, број 22/2018) и Измене и допуне Плана генералне регулације подручја 

Сокобања („Службени лист општине“, број 31/2021), намена предметног простора који 

обухвата напред наведене парцеле је стамбено пословна зона и простор за јавне гараже. На 

основу анализе критеријума садржаних у Прилогу 1 Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и садржине Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације подручја Сокобања на животну 

средину којим су предвиђене мере за ограничавање негативних и увећање позитивних 

утицаја на животну средину оцењено је да непостоји могућност значајнијих утицаја на 

животну средину.  Приликом израде измене и допуне напред наведеног плана  предвидети 

планска решења која не угрожавају  животну средину и здравље људи.  

 У складу са чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) орган надлежан за послове заштите животне 

средине је мишљења да је потребно донети одлуку о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину Одлуке о изради трећих измена и допуна Плана 

генералне регулације подручја Сокобања. 

 

 

                            Ружица Јоцић 
            Саветник на пословима вођења инвестиција, 

одрживог развоја и  заштите животне средине 

 

                             ___________________ 



             ПРЕДЛОГ 

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10) а у вези чл. 25. и 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 

50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), Одељење за урбанизам, локални економски развој и 

заштиту животне средине Општинске управе општине Сокобања по претходно прибављеном 

мишљењу надлежног органа,  доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ                     

СРЕДИНУ ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА  

СОКОБАЊА 

 

                  

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину трећих измена 

и допуна Плана генералне регулације  подручја Сокобања. 

    

2. Карактеристике плана: 

Нацртом Одлуке о трећој измени и допуни Плана генералне регулације подручја 

Сокобања, дефинисано је да су визија и циљеви планирања, уређења и заштите 

планског подручја разрада предметног подручја и стварање планског основа за 

изградњу комплекса хотелско-стамбеног карактера са јавним гаражама. На простору 

обухваћеном Планом нема евидентираних или предвиђених значајнијих загађивача, 

који су обухваћени Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена 

утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну 

средину (“Сл. гласник РС”, бр. 114/08). 

 

3. На основу карактеристика Плана из члана 2. ове Одлуке, анализе критеријума 

садржаних у Прилогу 1 Закона о стратешкој  процени утицаја на животну средину и 

садржине Извештаја о стратешкој процени утицаја који је саставни део Плана 

генералне регулације подручја Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 

22/18) на животну средину,  којим су предвиђене мере за ограничавање негативних и 

увећање позитивних утицаја на животну средину, оцењено је да не постоји могућност 

значајнијих утицаја на животну средину. Приликом израде измене и допуне  наведеног 

плана  предвидети планска решења која не угрожавају  животну средину и здравље 

људи. 

 

4. Ова Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину 

трећих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Сокобања не искључује 

израду Студије о процени утицаја на животну средину за појединачне објекте. 

              

5. Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради трећих измена и допуна  Плана генералне 

регулације подручја Сокобања и објављује се у Службеном листу општине Сокобања. 

 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10), Општинска управа општине 

Сокобања у поступку доношења овог Решења, имала је у виду територију 



обухваћеном трећом изменом и допуном Плана генералне регулације подручја 

Сокобања, као и  планиране измене  кроз усклађивање намене површина. 

Решено у Општинској управи општине Сокобања, Одељењу за урбанизам, локални 

економски развој и заштиту животне средине,  под бројем IV 04 350-320/2022, дана  

15.09.2022.године. 

 

 

 

 

                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

                                          Никола Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Одељење урбанизам,   

локални економски развој 

и заштиту животне средине 

Број:  IV 04 350-320/2022 

Датум: 15.09.2022.год. 

С О К О Б А Њ А 

 

 

 

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОУ Сокобања 

 

  

 Поштовани, 

 

у прилогу овог дописа достављамо вам  предлог решења о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину треће измене и допуне Плана генералне регулације за 

подручја  Сокобања, на мишљење. 

 

 Напомињемо, да уколико не доставите мишљење у року од 15 дана  од дана 

пријема захтева за давање мишљења, сматраћемо да немате примедбе на предложену 

садржину решења о неприступању изради стратешке процене, сходно чл. 11. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 

88/10). 

 

Прилог: 

- Предлог решења бр. 350-320/2022 од 15.09.2022.год. 

 

             

      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

                              Никола Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Одељење урбанизам,   

локални економски развој 

и заштиту животне средине 

Број:  IV 04 350-320/2022 

Датум: 15.09.2022.год. 

С О К О Б А Њ А 

 

 

                 СОКОБАЊСКО ЕКОЛОШКО ДРУШТВО 

 

       

 Улица Кнеза Милоша број 32 

СОКОБАЊА 

 

  

 Поштовани, 

 

у прилогу овог дописа достављамо вам  предлог решења о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину треће измене и допуне Плана генералне регулације за 

подручја  Сокобања, на мишљење. 

 

 Напомињемо, да уколико не доставите мишљење у року од 15 дана  од дана 

пријема захтева за давање мишљења, сматраћемо да немате примедбе на предложену 

садржину решења о неприступању изради стратешке процене, сходно чл. 11. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 

88/10). 

 

Прилог: 

- Предлог решења бр. 350-320/2022 од 15.09.2022.год. 

 

 

 

             

      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

                              Никола Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Одељење урбанизам,   

локални економски развој 

и заштиту животне средине 

Број:  IV 04 350-320/2022 

Датум: 15.09.2022.год. 

С О К О Б А Њ А 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

-Радна јединица у Нишу- 

        

 Улица Вожда карађорђа бр.14 

18000 НИШ 

 

  

 Поштовани, 

 

у прилогу овог дописа достављамо вам  предлог решења о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину треће измене и допуне Плана генералне регулације за 

подручја  Сокобања, на мишљење. 

 

 Напомињемо, да уколико не доставите мишљење у року од 15 дана  од дана 

пријема захтева за давање мишљења, сматраћемо да немате примедбе на предложену 

садржину решења о неприступању изради стратешке процене, сходно чл. 11. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 

88/10). 

 

Прилог: 

- Предлог решења бр. 350-320/2022 од 15.09.2022.год. 

 

 

             

      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

                              Никола Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Одељење урбанизам,   

локални економски развој 

и заштиту животне средине 

Број:  IV 04 350-320/2022 

Датум: 15.09.2022.год. 

С О К О Б А Њ А 

 

                                 ЈП ЗЕЛЕНИЛО СОКОБАЊА 

 

Војислава Илића број 2 

Сокобања 

 

 

  

 Поштовани, 

 

у прилогу овог дописа достављамо вам  предлог решења о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину треће измене и допуне Плана генералне регулације за 

подручја  Сокобања, на мишљење. 

 

 Напомињемо, да уколико не доставите мишљење у року од 15 дана  од дана 

пријема захтева за давање мишљења, сматраћемо да немате примедбе на предложену 

садржину решења о неприступању изради стратешке процене, сходно чл. 11. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 

88/10). 

 

Прилог: 

- Предлог решења бр. 350-320/2022 од 15.09.2022.год. 

 

 

             

      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

                              Никола Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Одељење урбанизам,   

локални економски развој 

и заштиту животне средине 

Број:  IV 04 350-320/2022 

Датум: 15.09.2022.год. 

С О К О Б А Њ А 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАВОДЕ 

ВПЦ „Морава“ НИШ 

 

        

 Улица Првомајска број 46 

        

 18000 НИШ 

 

 

  

 Поштовани, 

 

у прилогу овог дописа достављамо вам  предлог решења о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину треће измене и допуне Плана генералне регулације за 

подручја  Сокобања, на мишљење. 

 

 Напомињемо, да уколико не доставите мишљење у року од 15 дана  од дана 

пријема захтева за давање мишљења, сматраћемо да немате примедбе на предложену 

садржину решења о неприступању изради стратешке процене, сходно чл. 11. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 

88/10). 

 

Прилог: 

- Предлог решења бр. 350-320/2022 од 15.09.2022.год. 

 

 

 

             

      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

                              Никола Николић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

Одељење урбанизам,   

локални економски развој 

и заштиту животне средине 

Број:  IV 04 350-320/2022 

Датум: 15.09.2022.год. 

С О К О Б А Њ А 

 

                      ЈКП “НАПРЕДАК“ СОКОБАЊА 

 

        

 Улица Хајдук Вељка број 22 

        

 СОКОБАЊА 

 

 

  

 Поштовани, 

 

у прилогу овог дописа достављамо вам  предлог решења о неприступању изради стратешке 

процене утицаја на животну средину треће измене и допуне Плана генералне регулације за 

подручја  Сокобања, на мишљење. 

 

 Напомињемо, да уколико не доставите мишљење у року од 15 дана  од дана 

пријема захтева за давање мишљења, сматраћемо да немате примедбе на предложену 

садржину решења о неприступању изради стратешке процене, сходно чл. 11. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 

88/10). 

 

Прилог: 

- Предлог решења бр. 350-320/2022 од 15.09.2022.год. 

 

 

 

             

      

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

                              Никола Николић 
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