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Одсек  за  спровођење  обједињене  процедуре,  Одељењa за  урбанизам  и
грађење Општинске управе Општине Рума, на основу члана 145. 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 29. став 5. 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  одобрења  за  извођење  радова по  захтеву
инвеститора, Гордане Цветиновић ЈМБГ: 1806978885029 из Огара, ул. Шумска бр. 194 и
Весне Стојнић ЈМБГ: 3110983889507 из Ашање, ул. Гвозденова бр. 2, поднетом преко
пуномоћника, Игора Јевтића из Сремске Митровице, доноси
             

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ  СЕ  захтев  инвеститора,  Гордане  Цветиновић  ЈМБГ:
1806978885029 из Огара, ул. Шумска бр. 194 и Весне Стојнић ЈМБГ: 3110983889507 из
Ашање, ул. Гвозденова бр. 2  за издавање Решења о одобрењу за извођење радова на
санацији бедема у Руми, ул. ЈНА бр. 106, на катастарској парцели број 1057 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.
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О б р а з л о ж е њ е

Дана  08. 02.  2018.  године,  инвеститори,  Гордана  Цветиновић  ЈМБГ:
1806978885029  из  Огара,  ул.  Шумска  бр.  194  и  Весна  Стојнић  ЈМБГ:  3110983889507 из
Ашање,  ул.  Гвозденова бр.  2,  поднеле су преко пуномоћника,  Игора Јевтића из Сремске
Митровице захтев за издавање Решења о одобрењу за извођење радова на санацији бедема у
Руми, ул. ЈНА бр. 106, на катастарској парцели број 1057 к.о. Рума.

Уз захтев инвеститор је приложио:
1.  Главну свеску бр.  18-002Г из  јануара  2018.  године,  израђену од  Игора Јевтића

предузетника “DESTICO”  пројектовање и извођење радова, одговорни пројектант: Игор Б.
Јевтић, дипл. грађ. инж. са лиценцом број 310 К198 11.
 2.  Идејни пројекат -  архитектура  бр.  18-002А од јануара 2018.  године,  израђен од
Игора  Јевтића  предузетника  “DESTICO”  пројектовање  и  извођење  радова,  одговорни
пројектант: Игор Б. Јевтић, дипл. грађ. инж. са лиценцом број 310 К198 11.

3. Идејни пројекат - конструкција бр. 18-002К од јануара 2018. године, израђен од
Игора  Јевтића  предузетника  “DESTICO”  пројектовање  и  извођење  радова,  одговорни
пројектант: Игор Б. Јевтић, дипл. грађ. инж. са лиценцом број 310 К198 11.

4. Урбанистичко мишљење бр. 2/3-235/17 од децембра 2017. године, издато од ЈУП
“План” Рума.

5. Овлашћење којим су инвеститори овластили Игора Јевтића из Сремске Митровице
за подношење захтева у поступку обједињене процедуре;

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

Увидом у захтев и приложену документацију утврђени су следећи недостаци:
- У Главној свесци у Одлуци о именовању главног пројектанта стоји да се именује

главни пројектант за израду ИДП за изградњу помоћног објекта – бетонске ограде, док се
захтев односи на санацију бедема.

- У Главној свесци у општим подацима о објекту и локацији дефинисана је бетонска
ограда као објекат чија се изградња тражи, док се захтев односи на санацију бедема.

- У Главној свесци у техничком опису дефинише се бетонска ограда. 
- У ИДП архитектуре стоји да је у питању изградња бедема, док се услови односе на

санацију постојећег бедема.
-  У ИДП архитектуре у техничком опису дефинисана је изградња бетонске ограде. 
 - У ИДП конструкције у техничком опису дефинисана је изградња бетонске ограде.
-  У  техничким  описима  није  дефинисан  положај  постојећег  бедема  на  парцели,

односно на граници са којом парцелом се налази постојећи бедем.
-  Графичка  документација  ИДП  –  архитектуре  и  конструкције  приложена  је  као

посебан документ у  pdf. формату при чему није дефинисано која графичка документација
припада ком пројекту;  при чему није приложена графичка документација у dwg.или dwf.
(dwfx.) формату електронски непотписана.

- У графичком делу документације нема прегледа постојећег стања, па стања након
санације; у графици се при том дефинише новопројектована аб ограда као и подужни изглед
ограде.

Неопходно је усагласити пројектну документацију са добијеним условима и поднетим
захтевом.
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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 


