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Република Србија 

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА       

Општинска управа 

Одељење за урбанизам и грађевину,  

имовинско-правне и комунално-стамбенепослове 

Одсек за урбанизам, грађевину 

икомунално-стамбене послове 

број: ROP-VPL-1109-ISAW-8/2018 

заводни број:                   OI-90/2018 

дана 25.07.2018.године  

ВЕЛИКА ПЛАНА 

 

Општинска управа, Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-

стамбене послове, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове, поступајући по 

захтеву Долић Светлане из Милошевца, _______________,  коју по пуномоћју заступа Слободан 

Николић из Великог Орашја, ул. ____________________, за издавање одобрења за изградњу - 

уградњу унутрашњих гасних инсталација(УГИ) и кућног гасног прикључка(КГП) у постојећи 

објекат, на локацији у Милошевцу, Трг јединства број 12, односно на к.п. бр. 1727 КО Милошевац, 

а на основу члана 145.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 

64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14 и 145/14), члана 3.став 1.,члана 28. и члана  29.став 5. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', 

бр. 113/2015), члана 192 Закона о општем управном поступку (''Сл.лист СРЈ'', бр. 33/97, 31/01 и 

''Сл.гласник РС'', бр 30/10) и члана 17. Одлуке о Општинској управи општинеВеликаПлана 

(''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 41/08), a по 

овлашћењу начелника општинске управе бр. 112–242/2009–III од 29.07.2009.године доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Долић Светлане из Милошевца, __________________, коју по 

пуномоћју заступа Слободан Николић из Великог Орашја, ул. ___________________, за издавање 

одобрења за изградњу - уградњу унутрашњих гасних инсталација(УГИ) и кућног гасног 

прикључка(КГП) у постојећи објекат, на локацији у Милошевцу, Трг јединства бр. 12, односно на 

к.п. бр. 1727 КО Милошевац, због формалних недостатака који спречавају поступање по захтеву, а 

који се састоје у следећем: 

- сви цртежи, односно техничка документација која је приложена уз захтев, није потписана 

квалификованим електронским потписом у смислу члана 3. став 3. Праилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2015,96/2016 и 

120/2017) и 

- уз доказ о праву својине за стамбени објекат на који се уграђује унутрашњи гасни 

прикључак није приложен и доказ о легалности дограђеног дела објекта, односно, терасе у смислу 

члана 28. став 3. тачка 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2015,96/2016 и 120/2017). 

Уколико подносилац захтева у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније у 

року од 30 дана од његовог објављивања на интернет страници Општине Велика Плана, поднесе 

усаглашени захтев и отклони све недостатке утврђене ставом 1. овог закључка, нема обавезу 

поновног достављања документације која је уз захтев већ поднета као ни поновно плаћања 

административне таксе. 
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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, односно накнаде. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Долић Светлана из Милошевца, ___________________, коју по пуномоћју заступа 

Слободан Николић из Великог Орашја, ул. ___________________, овом органу поднела је захтев 

за издавање одобрења за изградњу - уградњу унутрашњих гасних инсталација(УГИ) и кућног 

гасног прикључка(КГП) у постојећи објекат, на локацији у Милошевцу, Трг јединства бр. 12, 

односно на к.п. бр.1727 КО Милошевац, ближе описано у диспозитиву овог решења. 

Увидом у поднети захтев и документацију приложену уз исти овај орган је утврдио  да нису 

испуњени формални услови за даље поступање по захтеву и то подносилац није доставио цртеж 

односно техничку документацију која је приложена уз захтев, потписану квалификованим 

електронским потписом у смислу члана 3.став 3. Праилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2015,96/2016 и 120/2017) и уз доказ о 

праву својине на стамбеном објекту на који се уграђују унутрашњи гасни прикључци није 

приложен и доказ о легалности дограђеног дела објекта односно терасе, у смислу члана 28.став 

3.тачка 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Сл.гласник РС'', бр. 113/2015,96/2016 и 120/2017). 

На основу члана 145.Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС''бр.72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 29 ст.5 Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', бр. 

113/2015 и 96/2016), орган је утврдио да нису испуњени формални услови за издавање траженог 

одобрења и  одлучио је као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити 

приговор Општинском већу, у року од 3  дана од дана пријема ових услова.  

За приговор се плаћа општинска административна такса у износу од 190,00 динара уплатом 

на жиро рачун бр. 840-742251843-73 модел 97 позив на број 62109. 

 

Обрађивач 

Горан Тасић, дипл.правник 

 

 

 

Доставити: 

-подносиоцу захтева 

 

Начелник одељења 

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер 

 


