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  Одсек за спровођење обједињене процедуре, Одељењa за урбанизам и 

грађење Општинске управе Општине Рума, на основу члана 134. став 2. и члана 8ђ. 

став 3. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', број 72/09,  81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 132/2014 и 

145/2014), члана 18. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/17), члана  146. став 1. 

Закона о општем управном поступку ("Сл. Гласник РС", бр. 18/2016) и члана 3. и 15. 

Одлуке о  Oпштинскoj управи Општине Рума ("Сл. лист општина Срема", бр. 24/15 и 

37/16), решавајући у поступку издавања грађевинске дозволе по захтеву инвеститора, 

ЈП "Гас-Рума" ПИБ: 102133040 из Руме, ул. ЈНА бр. 136, поднетом преко пуномоћника, 

Горана Дражића из Руме, доноси 
              
 

     З А К Љ У Ч А К 

 

 

  ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, ЈП "Гас-Рума" ПИБ: 102133040 из 

Руме, ул. ЈНА бр. 136 за издавање Локацијских услова за изградњу групног гасног 

прикључка (регулационе станице 45м³/х и мерних станица Г-4) у Руми, ул. Главна бр. 

119, на катастарској парцели број 258/1 к.о. Рума, као непотпун. 

 

  Закључак производи правно дејство уколико странка у року од 10 дана од 

дана пријема закључка, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања на 

интернет страници Општине Рума, не поднесе усаглашен захтев. 

   

  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 и наведене накнаде за Централну 

евиденцију. 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

   

 

  Дана 14. 02. 2018. године, инвеститор, ЈП "Гас-Рума" ПИБ: 102133040 из Руме, 

ул. ЈНА бр. 136, поднео је преко пуномоћника, Горана Дражића из Руме захтев за издавање 

Локацијских услова за изградњу групног гасног прикључка (регулационе станице 45м³/х и 

мерних станица Г-4) у Руми, ул. Главна бр. 119, на катастарској парцели број 258/1 к.о. Рума. 
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  Уз захтев инвеститор је приложио: 

 1. Идејно решење, израђено од ЈП "Гас-Рума" из Руме, главни пројектант: Горан Р. 

Дражић, дипл. инж. маш. са лиценцом број 330 2256 03; 

  2. Пуномоћ за подносиоца захтева. 

 3. Услове ималаца јавних овлашћења. 

 4. Катастарско-топографски план парцеле 258/1 к.о. Рума. 

 5. Доказе о плаћеним таксама на име републичке административне таксе и накнаде за 

Цеоп. 

  Увидом у захтев и приложену документацију утврђени су следећи недостаци у 

Изводу из пројекта: 

 - На насловној страни идејног решења као објекат је наведен стамбено-пословни 

објекат; предмет идејног решења је групни гасни прикључак па објекат дефинисати у складу 

са тим. 

 - Главну свеску идејног решења спаковати у складу са чланом 35. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације 

према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17) у 

даљем тексту Правилник. 

 - Графички прилог - ситуациони план приказати у складу са чланом 40. став 1. тачка 

1. Правилника. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка допуштен је приговор 

Општинском већу Општине Рума, у року од 3 дана од дана достављања. Приговор се 

изјављује преко овог органа.        

 

Обрађивач: дипл. прав. Ива Гршић  

 

Доставити: 

1. Инвеститору,                                                                               ШЕФ  ОДЕЉЕЊА 

2. Архиви                                                                                       дипл.прав. Тања Дробац   


