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Заводни број: 05-351-90/2017 
31.03.2017. године  
К у л а 
 
 
    Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, 
поступајући по захтеву за издавање решења којим се одобрава извођење радова на изградњи типског кућног 
гасног прикључка са  КМРС и уградњи унутрашње гасне инсталација,  инвеститорa  Будински Владимира   из 
Руског Крстура  , Владимира Назора  број 18  , на основу члана 8ђ, члана 134 став 2 и члана 145 Закона о 
планирању и изградњи («Сл. гласник РС», 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-
УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 29 став 5 Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем ( “Сл.гласник РС, бр. 113/2015 ), члана 17 Одлуке о општинској 
управи («Сл. лист општине Кула», бр. 16/2008, 4/2009, 27/2012, 36/2012, 32/2015, 34/2016 и 2/2017)), члана 
211 став 1 Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» , бр. 33/97и 31/2001 и «Сл. гласник РС», бр. 
30/2010) и Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-115/2015 од 18.09.2015.године, доноси 

 
  

  ЗАКЉУЧАК 
 
 
               ОДБАЦУЈЕ СЕ ЗАХТЕВ    Будински  Владимира   ЈМБГ  1907959810078   из Руског Крстура   ул. 
Владимира Назора   број  18, за  издавање  решења којим се одобрава извођење  радова  на  уградњи 
унутрашње гасне инсталације  са гасним прикључком  са КМРС  за потребе стамбеног простора  , категорије 
Г,  класификационе ознаке  222100,  на адреси Владимира Назора  број 18,  на к.п. 2550 к.о. Руски Крстур ,  
због  неиспуњености  формалних услова  за  поступање. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

      
       Дана 27.03.2017 године  Будински Владимир    из Руског Крстура  поднео  је  преко  овлашћеног 
пуномоћника  захтев  за  издавање  решења којим се одобрава извођење радова на изградњи   унутрашње 
гасне инсталације са гасним прикључком са КМРС  на постојеће стамбене објекте  на  к.п. бр. 2550  к.о.Руски 
Крстур  . Уз захтев је достављен доказ о уплати републичке административне таксе  и накнаде за ЦИС, идејни 
пројекат број  МП 379-17  урађен од стране  GHG inženjering plus  доо  из Сомбора  , пуномоћје ,  копија плана, 
сагласност сувласника, препис листе непокретности, услове за пројектовање и прикључење издате од 
Србијагаса и технички опис . 
       У складу са одредбом члана 29 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем, ово одељење је утврдило да је надлежно  за поступање по захтеву, да подносилац 
захтева може бити подносилац захтева, да захтев  није поднет у прописаној форми и да не  садржи све 



прописане податке,  да   је уз  захтев  приложена сва потребна документација и да су приложени докази о 
уплати таксе и накнаде. 
        Уочени су следећи недостатци: 
- У идејном пројекту који је доставњен  текстуална и нумеричка  документација  није  електронски потписана а  
графичка документација  је достављена у pdf  и dwg формату и такође није електронски потписана  у скалду 
са  Правилником о садржини,начину и поступку израде и начину вршења контроле  техничке документације 
прма класи и намени објекта, прилог 12 ( Сл.гласник РС број 23/2015,77/2015,  58/2015  и 96/2016 ), 
- У идејном пројекту текстуална и нумеричка документација нису потписане и оверене печатом  личне 
лиценце  одговорног  пројектаната  у складу са Упутством  о форматима електронских докумената и њихово 
достављање у ЦЕОПу из априла 2016 године, 
-У  главној свесци и идејном пројекту је код наслова  врста техничке документације-Идејни  пројекат ,ставњен 
је број 1  а треба број 6 за пројекат машинских инсталација ,  
-  Правилником  о садржини,начину и поступку израде и начину вршења контроле  техничке документације 
прма класи и намени објекта,  чланом 47 ( Сл.гласник РС број 23/2015,77/2015,  58/2015  и 96/2016 ), 
предвиђено је да  геодетску подлогу  идејног пројекта чини топографски снимак предметне локације 
интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова у складу са чланом 47 овог правилника 
што у достављеном идејном пројекту није урађено. 
            Како нису испуњени формални услови   одлучено је као у диспозитиву. 
 Ако подносилац захтева отклони утврђене  недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од десет дана од 
дана пријема закључка а најкасније у року од 30 дана од дана његовог објављивања  на интернет страници  
надлежног органа, не доставља документацију  коју је поднео уз захтев који је одбачен нити поново плаћа 
административну таксу. 
    Административна такса за овај закључак је наплаћена у износу од 1070,00 динара у складу са 
Законом о републичким административним таксама ( “Сл. Гласник  РС “, бр.43/2003  . . . . ). Такса за услуге 
ЦИСу је плаћена у износу од 2000,00 динара. 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка  може се изјавити приговор 
Општинском већу општине кула у року од 3 дана од дана  пријема овог решења. Приговор  се доставља  
путем  овог органа таксирана са 440,00 динара административне таксе уплатом на жиро рачун број 840-
742251843-73 модел 97 и позив на број 26-218. 
 
Обрадио; Александар Мумин                                                                                
 
 
                                                                                                                         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

      Славка Кочонда  дипл.инж.грађ. 
 
 
 
 
Доставити:                 
1. Инвеститору         
2. Објављивање у електронском облику путем интернета. 
3. Архиви. 
 
 


