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Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Личина Немање из Србобрана
улица Сарајевска бр.18, који је упућен путем пуномоћника Недић Славка, на основу члана
145. става 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009, 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/14 83/2018), члана 29. став 5. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије”,
бр.113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 146. Закона о општем управном поступку
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 18/2016), члана 11. Одлуке о Општинској управи
Србобран ("Службени лист општине Србобран" бр. 21/2017-пречишћен текст) и по
овлашћењу начелнице Општинске управе Србобран Решење број 03-30/18-IV од
28.08.2018.године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Личина Немање, јмбг:2306993300054 из Србобрана улица
Сарајевска бр.18, за извођење радова на прикључењу гасне инсталације на дистрибутивни
гасовод у улици Цигљарска на катастарској парцели број 5320 К.О.Србобран и увођење гасне
инсталације у стамбени објекат на локацији у ул.Цигљарска бр.38, на катастарској парцели
бр.934 К.О.Србобран, због формалних недостатака.

Образложење
Личина Немања из Србобрана улица Сарајевска бр.18 је путем пуномоћника Недић
Славка из Бачког Доброг Поља, а преко Агенције за привредне регистре 22.02.2019.године
поднео захтев под бројем ROP-SRB-32957-ISAW-2/2019 за издавање решења о одобрењу
извођења радова на изградњи прикључка на дистрибутивну гасну мрежу у улици Цигљарска
на катастарској парцели број 5320 К.О.Србобран и увођење гасне инсталације у стамбени
објекат на локацији у ул.Цигљарска бр.38, на катастарској парцели бр.934 К.О.Србобран.
Провером испуњености формалних услова за поступање по захтеву утврђено је да

за издавање Решења у складу са чланом 145.Закона о планирању и изградњи нису испуњени
претходни услови за пројектовање и прикњучење који су садржани у локацијским условима број
ROP-SRB-32957-LOC-1/2018 од 31.12.2018.године, односно:
 Није достављен Идејни пројекат за прикључење на дистрибутивни гасовод и развод
унутрашње гасне инсталације у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације (“Сл. гласник РС”
бр.23/2015,77/2015,58/2016, 96/2016 и 67/2017).
 Није достављен доказ о уплати републичке административне таксе у износу од
5400,00динара у корист Републике Србије на уплатни рачун број 840-742221843-57 са
позивом на број 97 50-016 (приложена уплатница на износ 1490,00динара) .

С обзиром да нису испуњени услови из члана 29 .из става 1.тачке 3. и 6. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“,
бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017) решено је као у диспозитиву закључка.
Странка може у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од дана
његовог објављивања на интернет страници Општинске управе Србобран да поднесе нов
усаглашен захтев и отклони све недостатке. Уз усаглашен захтев не доставља се
документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна
такса из члана 16. став 2. тачка 3. овог Правилника.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка подносилац захтева може изјавити приговор Општинском већу
Скупштине општине Србобран, преко преко овог одељења у року од 3 дана од дана
достављања Закључка.
Жалба се таксира у износу 116,00 динара административне таксе по тарифном броју 2. и
уплаћује се на уплатни рачун бр. 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233 у корист
општине Србобран.
Закључак доставити:
1. Личина Немањи из Србобрана улица Сарајевска бр.18, путем пуномоћника,
2. Грађевинској инспекцији,
3. Сајт Општине Србобран - интернет страница,
4. ЈКП “Градитељ” Србобран
5. Архиви.
Обрадила: Грујић Персида, инж. грађ.
по овлашћењу начелнице Општинске управе Србобран
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Снежана Бајић, дипл.прав.

