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11.09.2020. 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 гасног прикључка  са РС и унутрашње гасне инсталације са КМРС, 
инвеститорa Ребић Богданке  из Београда, Звездара,  Мите Ружића  14а, 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. 113/2015, 96/2016 и 120/2017 ), члана 18  Одлуке о општинској 
управи («Сл. лист општине Кула», бр.  20/2019) и Овлашћења начелника општинске 
управе Кула бр. 015-112-303/2017 од 10.07.2017.године, доноси 

 
  

  РЕШЕЊЕ  
 
 
               ОДБАЦУЈЕ  СЕ  ЗАХТЕВ   Ребић Богданке  из Београда, Звездара ул.Мите 
Ружића 14а, за издавање  решења, којим се одобрава извођење радова на изградњи 
гасног прикључка са МРС и унутрашње гасне инсталације  за   стамбени  објекат на к.п. 
број 3871 к.о. Црвенка, категорије  Г,  класификационе ознаке  222100,  јер нису  испуњени  
формални услови  за  поступање по захтеву. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

      
       Дана 04.09.2020 године  инвеститор Ребић Богданка поднела је преко  

овлашћеног пуномоћника усаглашени захтев  за  издавање  решења којим се одобрава 
извођење радова на   изградњи гасног прикључка  са  МРС и  унутрашње гасне 
инсталације   на постојећем стамбеном  објекту к.п. број 3871 к.о.Црвенка. Уз захтев је 
достављено уплатница накнаде за ЦИС и РАТ, катастарско топографски план, услови ЈП 
Србијагаса, локацијски услови које је издало ово одељење,  идејни пројекат, машинских 
инсталација  број  IDP 31- 2020/6  из септембра  2020. године,  урађен  од стране “ ALFA-
GAS TERM  “ д.о.о.,  из Куле  , препис листа непокретности, пуномоћје . 
       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 инвститор, да захтев  не 
садржи све прописане податке, и да  је  уз захтев приложена сва потребна документација. 



Увидом у достављену документацију  уочено  је  следеће, да достављени идејни 
пројекат машинских инсталација  није у складу са издатим локацијским условима.  
Односно да  план унутрашње гасне инсталације који је приказан у идејном пројекту  није у 
складу са идејним решењем из локацијских услова. Потребно је поднети захтев за 
изменом локацијских услова. 

 
            Како нису испуњени формални услови  одлучено је као у диспозитиву. 
 

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 за подношење захтева и накнаде 
.Подносилац захтева је искористио право на подношење усаглашеног захтева. 

     Административна  такса  je плаћена  у износу од 320,00  и 5 660,00 дин. у  складу 
са Законом о  републичким  административним  таксама ( “Сл.гласник РС бр. 
43/2003...98/2020). Такса за услуге ЦИСу је плаћена 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                                                                                
 
                                                                                                      РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

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


