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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Кула, поступајући по захтеву за издавање
решења којим се одобрава извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације на стамбеном објекту, инвеститорa Булотовић
Радована из Крушчића, улица Лењинова број 21, на основу члана 136 став 1 Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», 18/2016
и 95/2018), члана 28 став 5, Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ( “Сл.гласник РС, бр. 68/2019,
члана 18 Одлуке о општинској управи («Сл. лист општине Кула», бр. 20/2019) и Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015112-100/2021-8 од 08.07.2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев Булатовић Радована из Крушчића ул. Лењинова 21, за издавање решења, којим се одобрава извођење
радова на изградњи унутрашње гасне инсталације за породичну стамбену зграду на к.п. број 20 к.о. Крушчића, категорије А,
класификационе ознаке 111011, јер нису испуњени формални услови за поступање по захтеву.

О бразл оже њ е

Дана 23.09.2021 године инвеститор Булатовић Радован поднео је преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења којим се
одобрава извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације у породичну стамбену зграду к.п. број 20 к.о. Крушчић.
Увидом у достављену техничку документацију, утврђено је, да је достављен идејни пројекат, машинских инсталација MP 891-21 od 21.09.
2021. године, урађен од стране “ GHG inženjering “, из Сомбора , пуномоћје, доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде за
ЦЕОП, копија плана и КТП за к.п. 20 к.о. Крушчић, решење о одобрењу за прикључење на гас, препис листа непокретности и сагласност
сувласника .
У складу са одредбом члана 28 став 1 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, ово одељење је
утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да је као подносилац захтева наведен инвеститор, да за постојеће радове није потребно
прибављања локацијских услова, да захтев не садржи све прописане податке, и да је уз захтев приложена сва потребна документација.
Увидом у насловне стране идејног пројекта је утврђено да је предмет увођења унутрашње гасне инсталације у породичну стамбену зграду на
к.п. број 20 к.о. Крушчић. У графичком делу идејног пројекта је инсталација изведена у објекте број 3 и 9 који су помоћни објекти. И у
решењу о прикључењу стоји да је предмет решења – помоћни објекат. Потребно је идејни пројекат усагласити са овим стањем.
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 решења 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 таксе и накнаде

Административна такса за ово решење наплаћена је у износу од 330,00 и 480,00 дин. у складу са Законом о републичким
административним таксама ( “Сл.гласник РС бр. 43/2003...62/2021). Накнада за Централну евиденцију обједињене процедуре наплаћена је
у износу од 2000,00 динара.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
: Против овог решења 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
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