
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА РУМА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕЊЕ
Одсек за спровођење обједињене процедуре
Цис број: ROP-RUM-3473-ISAW-1/2018 
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Дана 21. 02. 2018. године
22400 Р  У М А

Одељење 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. 37/16), члана  146. Закона о општем управном поступку ("Сл.
Гласник РС", бр.  18/2016), члана  8ђ. став 3. и 4. 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  28.  и  члана  29.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем ("Сл. гласник РС", бр. 113/15, 96/16 и 120/2017),  решавајући по
захтеву  инвеститора,  ДОО  "ЕПС  Дистрибуција"  Београд,  Огранак
Електродистрибуција  Рума  из  Руме,  ул.  Индустријска  2А,  путем  овлашћеног  лица
Антић Александра из Руме, доноси,
             

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  инвеститора, ДОО "ЕПС Дистрибуција" Београд,
Огранак Електродистрибуција Рума из Руме, ул. Индустријска 2А, за издавање Решења
о одобрењу за извођење радова на изградњи кабловског вода 20kV од ЗТС “Борковачко
насеље” до КБТС “Детелина” на катастарским парцелама број 3012, 3013, 3019/3, 7230/1
и 3017/3, све к.о. Рума у Руми, 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.

О б р а з л о ж е њ е

Дана  13. 02.  2018.  године,  инвеститор,  ДОО  "ЕПС Дистрибуција"  Београд,
Огранак Електродистрибуција Рума из Руме, ул. Индустријска 2А, путем овлашћеног лица
Антић Александра из Руме,  поднео је  захтев за издавање Решења о одобрењу за извођење
радова на изградњи кабловског вода 20kV од ЗТС “Борковачко насеље” до КБТС “Детелина”
на катастарским парцелама број 3012, 3013, 3019/3, 7230/1 и 3017/3, све к.о. Рума у Руми, са
формалним недостатком - непотпун.
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Уз захтев инвеститор је приложио:

1. Идејни пројекат у чијем саставу је: 
  Главна  свеска  бр.  ЕТ-02-0  од  јануара  2018.  године,  који  је  израдио  Друштво  за
пројектовање,  инжењеринг  и  услуге  ДОО  “DEM  prikon” из  Сремске  Каменице,  главни
пројектант: Дејан Милетић, маст. инж. ел. са лиценцом број 350 2873 03.

 Пројекат електроенергетске инсталације бр.   ЕТ-02-4 од јануара 2018. године, који је
израдио Друштво за пројектовање,  инжењеринг и услуге  ДОО “DEM prikon” из Сремске
Каменице, главни пројектант: Дејан Милетић, маст. инж. ел. са лиценцом број 350 2873 03. 

2. Техничке услове бр. 20.60.1 од 06. 12. 2017. године, издатим од ЈП "ГАС-РУМА" из
Руме.

3.  Техничке  услове  бр.  7069-474885/1-2017  од  05.  12.  2017.  године,  издатим  од
"Телекома Србија", И.Ј. Сремска Митровица из Сремске Митровице.

4. Техничке услове бр. 2546/1 од 15. 12. 2017. године, издатим од ЈП "Водовод Рума"
из Руме.

5.  Урбанистичко  мишљење бр.  2/3-221/17  од  28.  11.  2017.  године,  издато  од  ЈУП
”ПЛАН” из Руме.

6.  Републичка административна такса  на решење  и на захтев  у износу од  5.710,00
динара, уплаћена је 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, 85/15, 112/15, 50/16, 61/17 и
113/2017) и  накнада  за  Централну  евиденцију  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),

7. Овлашћење дато Антић Александру из Руме.

 У складу са чланом 29. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским  путем  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  113/15  и  96/16),  надлежни  орган  проверава
испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и усклађеност захтева са планским
документом, односно сепаратом. 

 Надлежни орган је увидом у захтев и пројектну документацију утврдио следеће:  
 Нису  усклађене  катастарске  парцеле  у  урбанистичким  мишљењу  и  идејном

пројекту.

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.     
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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. Љиљана Ђукић

Доставити:
1. Инвеститору,                                                                               ШЕФ  ОДЕЉЕЊА
2. Архиви                                                                                       дипл.прав. Тања Дробац 

                                  

 


