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Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Општинске управе Кула, поступајући по захтеву инвеститора Националне службе за
запошљавање, Крагујевац, Улица Светозара Марковића број 37, на основу члана 8ђ Закона
о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), 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. 015-112-100/2021-1 од 08.07.2021 доноси

,

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев инвеститора Националне службе за запошљавање Улица Светозара
Марковића број 37, Крагујевац за издавање решења којим се одобрава извођење радова на
уградњи унутрашњих гасних инсталација у објекат Националне службе за запошљавање,
филијала Кула на к.п. бр. 2816 к.о. Кула, и изградњу прикључка на дистрибутивну гасну
мрежу са мернорегулационом станицом, због неиспуњености формалних услова за даље
поступање.

Образложење

Инвеститор Национална служба за запошљавање, Крагујевац, Улица Светозара Марковића
број 37, поднео је дана 05.05.2022, преко овлашћеног лица, захтев за издавање решења,
број предмета ROP-KUL-1445-ISAW-3/2022, заводни број 05-351-301/2022, којим би се
одобрило извођење радова описаних у диспозитиву.

Уз захтев је достављено:

Идејни пројекат урађен од стране Канцеларијско административне услуге ГАЛОА, који
се састоји од пројекта машинских инсталација број 01/2022, од маја 2022 године;
Доказ о одговарајућем праву на земљишту;
Овлашћење за подношење захтева;
Сагласност власника власника посебних делова;
Катастарскотопографски план;

У складу са одредбом члана 8ђ Закона о планирању и изградњи ово одељење је
утврдило да је надлежно за поступање по захтеву, да захтев не садржи све прописане
податке, да је приложен доказ о уплати накнаде за ЦИС.

Поступајући по захтеву утврђено је:

Главна свеска није електронски потписана од стране одговорног лица пројектанта
које је у том својству наведено на насловној страни главне свеске.
Одлука о одређивању главног пројектанта није потписана од стране инвеститора.
У главној свесци у подацима о објекту и локацији није означено у које се посебне
делове зграде који припадају Националној служби за запошљавање уграђује

унутрашња гасна инсталација, није уписана ни појединачна површина тих посебних
делова.
Из графичког прилога пројекта машинских инсталација није јасно у које се све
посебне делове који припадају Националној служби за запошљавање, уводи
унутрашња гасна инсталација. Посебне делове који су предмет извођења радова, а
припадају Националној служби за запошљавање је потребно посебно навести у
наслову и тексту техничке документације и у графичком прилогу их засебно
приказати.
Није достављена скица етажне поделе, односно елаборат на основу кога је у СКН
Кула извршено етажирање објекта.
Машински пројекат није електронски потписан од стране одговорног лица пројектанта
које је у том својству наведено на насловној страни пројекта.

Ако подносилац захтева отклони утврђене недостатке и поднесе усаглашен захтев у року од
десет од дана пријема закључка, 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 административну таксу.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити приговор у
року од 3 дана од дана пријема, Општинском већу општине Кула. Приговор се изјављује
преко овог органа таксиран са 440,00 динара локалне административне таксе.

Oбрадила, Александра Чизмар

Доставити:

1. Инвеститору,
2. Објавити путем интернета,
3. А р х и в и.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Зорица Драгић дипл.инж.грађ.

