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Одсек за спровођење обједињене процедуре, Одељењa за урбанизам и 

грађење Општинске управе Општине Рума, на основу члана 3. и члана 15. Одлуке 

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

37/16), члана 146. Закона о општем управном поступку ("Сл. Гласник РС", бр. 

18/2016), члана 8ђ. став 3. и 4., члана 134. став 2. и члана 145. Закона о планирању 

и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 

145/14) и члана 29. став 5. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/17) 

решавајући по захтеву инвеститора, ДОО "Жито Дунав" из Београда (Земун), ул. 

Широки пут бр. 18, ПИБ: 100114281, поднетом преко овлашћеног ДОО 

"Elektrotim" из Новог Сада, овлашћено лице Косановић Марко из Новог Сада, 

доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, ДОО "Жито Дунав" из Београда 

(Земун), ул. Широки пут бр. 18, ПИБ: 100114281, за издавање Решења о одобрењу 

за извођење радова на изградњи трафостанице МБТС "Златара" 1x1000 kVA, 

20/0,4 kV/kV на катастарској парцели бр. 12579 све 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 02. 02. 2018. године, инвеститор, ДОО "Жито Дунав" из Београда 

(Земун), ул. Широки пут бр. 18, ПИБ: 100114281, поднео је преко овлашћеног ДОО 

"Elektrotim" из Новог Сада, овлашћено лице Косановић Марко из Новог Сада, захтев за 

издавање одобрења за извођење радова на изградњи трафостанице МБТС "Златара" 

1x1000 kVA, 20/0,4 kV/kV на катастарској парцели бр. 12579 све к.о. Рума, са 

формалним недостатком - непотпун. 

 



2 

 

 

 

 

 

Уз захтев инвеститор је приложио: 

 

1. Републичка административна такса на Захтев и на Решење у износу од 

5.710,00 динара, уплаћена је уплатницом у складу са Законом о републичким 

административним таксама  (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09, 50/11, 55/12, 93/12, 47/13, 

57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/2017 и 113/2017) и Накнада за Цеоп у износу од 

2.000,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге 

послове које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", број 106/2015). 

2. Локацијске услове бр. ROP-RUM-38979-LOC-1/2017 од 28. 12. 2017. 

године, издате од Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума. 

3. Идејни пројекат у чијем саставу је: 

- Главну свеску бр. Е-679/18 из јануара 2018. године, израђену од ДОО 

"Elektrotim" из Новог Сада, ул. Веселина Маслеша бр. 22, главни пројектант Косановић 

Марко, дипл. инж. ел. са лиценцом број 350 М832 13; 

- Пројекат архитектуре, бр. А-3/18, из јануара 2018. године, израђен од 

Пројектног бироа А.Д. “Бетоњерка” из Сомбора, одговорни пројектант: Арнаут 

Данијела, дипл. грађ. инж. са лиценцом број 311 N599 14; 

- Пројекат конструкције, бр. K-3/18 из јануара 2018. године, израђен од 

Пројектног бироа А.Д. “Бетоњерка” из Сомбора, одговорни пројектант: Арнаут 

Данијела, дипл. грађ. инж. са лиценцом број 311 N599 14; 

- Пројекат електроенергетских инсталација – текстуални део у 

електронској форми - pdf, бр. Е-679-4/17 из јануара 2018. године, израђен од Пројектног 

бироа ДОО "Elektrotim" из Новог Сада, ул. Веселина Маслеша бр. 22, одговорни 

пројектант Косановић Марко, дипл. инж. ел. са лиценцом број 350 М832 13; 

- Пројекат електроенергетских инсталација – графички део у електронској 

форми - pdf, бр. Е-679-4/17 из јануара 2018. године, израђен од Пројектног бироа ДОО 

"Elektrotim" из Новог Сада, ул. Веселина Маслеша бр. 22, одговорни пројектант 

Косановић Марко, дипл. инж. ел. са лиценцом број 350 М832 13; 

4. Уговор бр. 88.1.1.0.-Д-07.17.-12471-18 од 19. 01. 2018. године, закључен 

између "Жито Дунав"  ДОО из Београда и "ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак 

Електродистрибуција Рума. 

5. Решењ бр. 88.1.1.0.-Д-07.17.-12471-18 од 19. 01. 2018. године, издато од 

"ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Рума. 

6. Овлашћење дато ДОО "Elektrotim" из Новог Сада од стране 

инвеститора – непотписано електронски. 

7. Овлашћење дато Косановић Марку из Новог Сада од стране ДОО 

"Elektrotim" из Новог Сада. 

 

 

 

Увидом у захтев и приложену документацију уз захтев утврђено је следеће: 

 

- Пројекат електроенергетских инсталација није приложен у складу са 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. 

гласник РС", бр. 96/16) у даљем тексту Правилник.  

Према Прилогу 12. Правилника текстуални део техничке документације се 

припрема у pdf формату и електронски потписује, графички део техничке 

документације припрема се у dwg или dwf формату и електронски потписује 

или у dwg или dwf формату и не потписује се електронски  али уз обавезу 
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припреме истог и у pdf формату који је електронски потписан, а према члану 

23. Правилника  техничка документација садржи уређени скуп текстуалних, 

нумеричких и графичких прилога. 

 

- Изјава главног пројекта у главној свесци идејног пројекта не садржи изјаву 

да су сви пројекти међусобно усаглашени и да подаци у главној свесци 

одговарају садржини свих пројекта. 

 

- Главна свеска у оквиру основних података о објекту и локацији не садржи 

предрачунску вредност објекта. 

 

- На цртежу ситуација у пројекту архитектуре није искотирано удаљење трафо 

станице од катастарске парцеле бр. 12578 к.о. Рума и није приказан водовод 

нити је дефинисано удаљење трафо станице од водовода, а једна димензија   

трафо станице није у складу са осталим цртежима. 

 

- На цртежу ситуација у пројекту архитектуре и цртежу микролокације у  

пројекту електроенергетских инсталација приказан је СН  напојни кабел који 

није предмет пројекта, па самим тим не треба да буде ни графички приказан. 

 

- Приложено овлашћење дато ДОО "Elektrotim" из Новог Сада од стране 

инвеститора није електронски потписано. 

 

Ако подносила захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 

дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе 

нов, усаглашен захтев и отклони све недостатке не доставља се документација поднета 

уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа републичка административна такса.       

 

 

 

 

 

 

 
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. инж. грађ. Владислава Повић  

ДОСТАВИТИ: 

1.  Инвеститору 

2.  Грађевинској инспекцији 

3.  А р х и в и 

                         ШЕФ  ОДЕЉЕЊА 

        дипл. прав. Тања Дробац 


