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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора ''Фиорано'' д.о.о. из
Сомбора, ул. Стапарски пут бб, ПИБ 104998845, на основу члана 8ђ Закона о
планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 132/2014 и 145/2014), члана 29 став 5
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем («Сл.
гласник РС», бр. 113/2015, 96/2016 и 120/2017), 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) и Овлашћења начелника општинске управе Кула бр. 015-112-303/2017 од
10.07.2017. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Одбацује се захтев инвеститора ''Фиорано'' д.о.о. из Сомбора, ул. Стапарски
пут бб, ПИБ 104998845, за издавање решења о одобрењу за извођење радова на
изградњи унутрашње гасне инсталације фабрике ''Фиорано'' д.о.о. Сомбор на парцели
к.п. 9107/28 к.о Кула, категорије Г, класификационе ознаке 222100, због неиспуњености
формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
Инвеститор, ''Фиорано'' д.о.о. из Сомбора, ул. Стапарски пут бб, ПИБ
104998845, поднео је преко овлашћеног пуномоћника захтев за издавање решења о
одобрењу за извођење радова описаних у диспозитиву овог закључка.
Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-2734-ISAW-1/2018 и у
општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-34/2018 од 05.02.2018. године. Уз
захтев инвеститор је доставио:
- Идејни пројекат број: ИДП 938/2017 од децембра 2017. године, који се састоји од
главне свеске и пројекта машинских инсталација, урађен од стране бироа за
пројектовање и услуге ''КГХ ИНЖЕЊЕРИНГ'' из Сомбора;
- Пуномоћ за заступање;
- Доказ о уплати републичке административне таксе и
- Доказ о уплати накнаде за ЦИС.
У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово Одељење
је утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да подносилац захтева може бити
подносилац захтева, да захтев садржи све прописане податке, да је за извођење
предметних радова већ издато решење о грађевинској дозволи, да је приложен доказ о
уплати прописане административне таксе и накнаде за ЦИС.
Поступајући по захтеву утврђено је да је да су у приложеном идејном пројекту
обрађене унутрашње гасне инсталације које се састоје од разводног гасовода од МРС

до регулационе станице на зиду објекта фабрике за обраду текстила ''Фиорано'',
регулационе станице за редукцију притиска и гасне инсталације унутар котларнице.
За изградњу фабрике за обраду текстила на парцели к.п. број 9107/28 к.о. Кула
издато је решење о грађевинској дозволи број: ROP-KUL-25825-CPI-3/2017, заводни
број: 05-351-396/2017 од 27. октобра 2017. године. Саставни део решења је између
осталог и Пројекат за грађевинску дозволу - пројекат машинских инсталација број:
935/2017 од септембра 2017. године, урађен од стране бироа за пројектовање и услуге
''КГХ ИНЖЕЊЕРИНГ'' из Сомбора, који обрађује климатизацију, грејање, вентилацију,
компримирани ваздух и унутрашње гасне инсталације. За наведени пројекат за
грађевинску дозволу - машинске инсталације урађена је техничка контрола од стране
предузећа ''ЕЦТ'' д.о.о. из Сомбора, а Извештај о техничкој контроли пројекта за
грађевинску дозволу - машинске инсталације број: 007/2017 од октобра 2017. године
приложен је уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи.
У идејном пројекту број: ИДП 938/2017 од децембра 2017. године који је
достављен уз захтев за издавање решење о одобрењу за извођење радова у делу
главне свеске 0.5. Садржај техничке документације такође је наведено да је пројектном
документацијом целог објекта за ПГД и ПЗИ обрађена унутрашња гасна инсталација и
мерно регулациона станица.
Како је за предметне радове – унутрашње гасне инсталације већ издато
решење о грађевинској дозволи, није могуће издати решење о одобрењу за
извођење радова, које се издаје у складу са чланом 145 Закона о планирању и
изградњи.
На основу наведеног решено је као у диспозитиву.
Накнада за Централну евиденцију обједињених процедура, за подношење
захтева наплаћена је у износу од 2.000,00 динара.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити
приговор у року од три дана од дана пријема Општинском већу општине Кула.
Приговор се изјављује путем овог органа кроз Централни информациони систем за
електронско поступање у оквиру обједињене процедуре издавања аката таксиран са
440,00 динара локалне административне таксе.
Oбрадила, Лидија Иван дипл.инж.грађ.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славка Кочонда дипл.инж.грађ.

Доставити:
1. Инвеститору,
2. Грађевинској инспекцији,
3. Објављивање у електронском облику путем интернета и
4. Архиви.

