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К у л а

 

 

 

           Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општин-
ске управе Кула, поступајући по усаглашеном захтеву инвеститора Републике Србије,
Београд, ул. Краља Милана бр.16, на основу члана 8ђ и 158 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и
52/2021), члана 44 став 1 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. године доноси

 

 

РЕШЕЊЕ

 

         Одбацује се захтев Републике Србије, Београд, ул. Краља Милана бр.16, за издава-
ње решења о употребној дозволи реконструисаног грејног система котларнице и унутрашње



гасне инсталације са гасним генератором контејнерског типа за основну школу ''Петефи
бригада'' у Кули на парцели к.п. број 4390/1 к.о Кула, због неиспуњености формалних
услова за даље поступање по захтеву.

 

О б р а з л о ж е њ е

                                                               

            Инвеститор, Република Србија, Београд, ул. Краља Милана бр.16, поднео је преко
Основне школе ''Петефи бригада'' Кула дана 20.04.2022. године усаглашени захтев за
издавање решења о употребној доволи којим би се одобрила употреба објекта описаног у
диспозитиву овог решења. Захтев је заведен кроз ЦИС под бројем ROP-KUL-2747-IUPH-
4/2022 и у општинској управи Кула под заводним бројем 05-351-260/2022.

               Уз захтев инвеститор је доставио:

Наруџбеницу за вршење услуге техничког прегледа број: 015-404-1/2021-89 од
04.10.2021. године;
Одлуку о именовању комисије за технички преглед објекта број: Р-09/21 од 05.10.2021.
године, донету од стране правног лица ''ПБ ЖИГИЛИНГ'' из Куле, коме је поверено
вршење техничког прегледа;
Извештај комисије за технички преглед изграђеног објекта са потврдом комисије за
технички преглед о пуштању у пробни рад од 03.12.2021. године;
Извештај комисије за технички преглед изграђеног објекта од 31.03.2022. године;
Изјаву инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова да приликом
извођења радова није дошло до одступања од пројекта за извођење, те да је
изведено стање једнако пројектованом, од 29. октобра 2021. године;
Пројекат за извођење број: Е-09/20 од фебруара 2021. године, урађен од стране
''Thermo Biro'' из Суботице, који се састоји од главне свеске и пројекта машинских
инсталација;
Пројекат за извођење број: Е-05-01/2021 од фебруара 2021. године, урађен од стране
''Електропројект'' д.о.о. из Суботице, који се састоји од пројекта електроенергетских
инсталација и пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација;
Главни пројекат заштите од пожара број: Е-002/2021 од фебруара 2021. године,
урађен од стране ''Заштита и безбедност'' д.о.о. из Суботице;
Елаборат геодетских радова снимања водова број: 956-302-7146/2022 од 30.03.2022.
године, урађен од стране предузећа ''GEO Work'' д.о.о. из Куле;
Решење МУП РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у
Сомбору, којим се утврђује да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене
техничком документацијом, 09.28 број 217-16789/21-1 од 01.12.2021. године;
Сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије 04 број: 351-326/2020
од 29.01.2021. године;
Овлашћење за подношење захтева;
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 уз захтев није приложена



сва потребна документација прописана законом, да је приложен доказ о уплати прописане
накнаде за ЦИС.          

              Поступајући по захтеву утврђено је да се унутрашња гасна инсталација спаја са
краком постојеће унутрашње гасне инсталације на парцели, који је изведен за
прикључивање фискултурне сале на дистрибутивну гасну мрежу, а за који је издато решење
о одобрењу за извођење радова број: ROP-KUL-25896-ISAWHA-3/2020, заводни број: 05-
351-63/2020 од 18.02. 2020. године. У приложеном елаборату  геодетских радова снимања
водова број: 956-302-7146/2022 од 30.03.2022. године, наведене унутрашње гасне
инсталације су снимљене и приказане, али за тај део унутрашње гасне инсталације није
издата употребна дозвола. Након издавања решења о употребној дозволи за део
унутрашњих гасних инсталација које су изведене за прикључивање фискултурне сале, моћи
ће се издати употребна дозвола и за део унутрашњих гасних инсталација које су предмет
овог захтева, а које се спајају на тај крак гасних инсталација на парцели.

                   На основу наведеног решено је као у диспозитиву.

              У складу са одредбом члана 44 став 5 Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем подносилац захтева је искористио право
на подношење усаглашеног захтева. С обзиром да је подносилац захтева искористио
право на подношење усаглашеног захтева, нема право да поново подноси усаглашени
захтев, већ мора да поднесе нови захтев у прописаној форми уз који прилаже сву прописану
документацију и дужан је да у наредном поступку прибављања решења о употребној
дозволи уплати накнаду за ЦИС.

            УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења 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

                                                                                  Зорица Драгић  дипл.инж.грађ.

 

 

 

       Доставити:                                                                     

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


