
Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-1290-WA-1/2016
Датум: 29.02.2016. године
Смедеревска Паланка

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне,  стамбено – грађевинске,  урбанистичке
послове и за спровођење обједињене процедуре поступајући по пријави почетка
извођења радова коју је поднео «Телеком Србија» а.д. из Београда, ул. Таковска бр.
2, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,
132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и члана 162.
Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и
«Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору «Телеком Србија» а.д. из Београда, ул. Таковска бр.
2 пријава извођења радова на изградњи оптичког кабла на релацији АТЦ «Смед.
Паланка» - АТЦ «Мала Плана», а на кп. бр. 6585 КО Паланка I, кп. бр. 3879, 3880,
2560/1, 2559/2 КО Паланка II, кп. бр. 587/2, 588/2, 589/2, 590/8, 590/5, 591/2, 592/7,
597/2,  598/2,  599/2,  601/2,  603/2,  604/2,  605/2,  621/6,  621/5,  622/2,  623/2,  886/2,
2724/7,  887/2, 888/1, 888/2, 888/5, 889/2,  890/4,  890/5, 890/6, 891/2, 892/9, 892/10,
892/11, 892/12, 893/3, 1143, 2724/9, 1144/2, 1147/3, 2726, 1192 и 1194/2 све у КО
Мала Плана у Малој  Плани одобрених правноснажним решењем овог Одељења
број 351-66/2015-XIII/2 од 21.08.2015. године.
Потврђује  се  да   инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за  уређивање
грађевинског земљишта (допринос за утврђивање грађевинског не обрачунава се за
објекте  комуналне  и  друге  инфраструктуре),  а  на  основу  издате  потврде  ЈП
«Паланка» из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58 број 508/2 од 27.07.2015.
године.

Датум  планираног  почетка  радова  је  04.03.2016.  године  а  датум  планираног
завршетка радова је 20.05.2016. године.

Инвеститор  је  доставио  доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе  за
подношење пријаве и накнаде за Централну евиденцију.

                                                                                                         НАЧЕЛНИК
                                                                                                     Мирослава Возић 



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-4399-WA-1/2017
Датум: 28.02.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднеo Жарковић Спасоје из Смед.Паланке, ул. Стеве Тодоровића бр.7,
преко  пуномоћника  Милосављевић  Ивана  из  Смед.Паланке,ул.Моше
Пијаде  бр.5  на  основу  члана  148.  Закона  о  планирању  и  изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр.113/15 и 96/2016) и
члана 162. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ»,
бр. 33/97 и 31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ  инвеститору Жарковић  Добривоју  из  Смедеревске
Паланке,  ул.Стеве  Тодоровића    бр.7   пријава  извођења  радова на
доградњи  и  надградњи  стамбено-пословног  објекта  спратности  По
+П+1 у стамбено-пословни објекат спратностиПо+П+1+Пк саграђеног
на кп. бр.3821   КО  Паланка  I,  а  у складу са  решењем о грађевинској
дозволи овог Одељења број 351-64/2015-XIII/2  од 06.08.2015. године, а
који  је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за
привредне  регистре  поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-
4399-WA-1/2017 од 28.02.2017. године. 

Потврђује  се  да  је  инвеститор  једнократно  уплатио допринос  за
уређивање грађевинског земљишта у износу од 286.799,28 динара, а на
основу  издате   потврде ЈП  «Паланка»  из  Смед.  Паланке,  ул.  Вука
Караџића бр. 58, број 146/2 од 27.02.2017. године. 
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Уз пријаву радова поднету 28.02.2017. године инвеститор је приложио
  

- пуномоћје  подносиоца  захтева  дато  Милосављевић  Ивану   из
Смед.Паланке од 28.02. 2017.године   

-  правноснажну грађевинску дозволу број  351-64/2015-XIII/2 од
06.08.2015.године издату од овог Одељења;

- потврду  ЈП»ПАЛАНКА»  из  Смед.Паланке  ,број  146/2  од
27.02.2017.године  да  је  инвеститор  једнократно  уплатио
допринос за уређивање грађевинског земљишта,

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  08.03.2017.  године  а
датум планираног завршетка радова је 08.03.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 28.02.2017. године.

                                                                               НАЧЕЛНИК
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник
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Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-5431-WA-6/2018
Датум:06.06.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске, урбанистичке послове и за спровођење обједињене процедуре
Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, поступајући по пријави
почетка  извођења  радовa на  изградњи  стамбеног  објекта  спратности –
По+Пр+Пк, на  кп.бр.6646 КОПаланкаI у  ул.Шулејићева  бр.158,  коју  је
поднела  Савић Драгана из Смед.Паланке, ул.Првог српског устанка бр.142
преко пуномоћника Милосављевић Ивана из Смед.Паланке,ул.Моше Пијаде
бр.5,на  основу  члана  148.Закона  о  планирању  и  изградњи  («Службени
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 32.Правилника о поступку спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник  РС»,  бр.
113/15,  96/16  и  120/17)  и  члана  29.  Закона  о  општем  управном  поступку
(«Службени  гласник РС», број 18/2016), начелник  Михајловић Вељко  по
овлашћењу  начелника  Општинске  управе  Општине  Смедеревска  Паланка
број 20-4/18-01/1 од 01.06.2018. године, издаје 

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору  Савић  Драгани  из  Смед.Паланке,ул.Првог
српског  устанка  бр.142  пријава  почетка  извођења  радова  на изградњи
стамбеног  објекта  спратности – По+Пр+Пк, на  кп.бр.6646 КОПаланка I у
ул.Шулејићева бр.158,  а  у складу са  грађевинском дозволом   издатом  од
овог Одељења под број  ROP-SPA-5431-CPI-3/2018 од 07.05.2018.године,  а
који  је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне
регистре поднео овом Одељењу пријаву број  ROP-SPA-5431-WA-6/2018 од
06.06.2018. године.



Потврђује се да  је инвеститор  једнократно уплатио допринос за уређивање
грађевинског  земљишта,  а  што је утврђено  на основу издате  потврде  ЈП
«Паланка» из Смед.Паланке,  ул.Вука  Караџића бр.58, број  332/2 од 17.05.
2018.године.

Уз пријаву радова поднету 06.06.2018.године инвеститор је приложио:

- овлашћење подносиоца захтева дато Милосављевић Ивану из 
Смед.Паланке,ул.Моше Пијаде бр.5

- потврду ЈП »Паланка» из Смед. Паланке бр.332/2 од 
17.05.2018.године да је инвеститор једнократно уплатио допринос за 
уређивање  грађевинског земљишта,у износу од 158.847,75 динара;

- уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем
      електричне енергије број 83.4-0.0-Д.11.05-70250/3-2018 потписан од
      стране Савић Драгане из Смед.Паланке. 
-    доказ о уплати републичке административне таксе за издавање    
      потврде о пријави радова
- доказ о уплати републичке административне таксе
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,

Датум планираног почетка извођења радова је 15.06.2018. године а датум
 планираног завршетка радова је 15.06.2019.године.

Рок за завршетак радова почиње да тече од дана подношења ове пријаве,
односно од  06.06.2018.године.

Обрађивач                                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић                                                         Вељко Михајловић



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-5569-WA-3/2018
Датум:03. 05.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове – Одсек за  имовинско – правне,  стамбено  – грађевинске,  урбанистичке
послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине
Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави почетка  извођења  радова  коју  је
поднео »Данком  инжењеринг»  доо  из  Смед.Паланке  ул.Првослава  Кухара  бр.3,
преко пуномоћника  Сање Антић Петровић из Смед. Паланке, ул. Душанова бр.34,
за  изградњу  складишта   пољопривредних  производа,  спратности-  приземље,  на
кп.бр.1500/1 КО Глибовац I, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 32. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15,
96/16  и  120/17)  и  члана  29.  Закона  о  општем  управном  поступку  («Службени
гласник РС», број 18/2016), начелник Мирослава Возић  по овлашћењу начелника
Општинске  управе  Општине  Смедеревска  Паланка  број  20-22/13-01/1  од
22.07.2013. године, издаје 

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ инвеститору  «Данком  инжењеринг» доо  из  Смед.Паланке
ул.Првослава   Кухара  бр.3   пријава  извођења  радова  на  изградњи  складишта
пољопривредних производа, спратности – приземље, на кп.бр.1500/1 КО Глибовац
I  а  у складу са решењем о грађевинској дозволи овог Одељења  број  ROP-SPA-
5569 -CPI-3/2018 од 18.04.2018. године, а који је преко централног информационог
система Агенције за привредне регистре поднео овом Одељењу пријаву број ROP-
SPA-5569-WA-3/2018 од 30.04.2018. године.

Инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за  уређивање  грађевинског
земљишта, а на основу издате потврде  ЈП «Паланка» из Смед.Паланке, ул.Вука
Караџића бр.58, број, 280/2  од  16.04.2018.године.

Уз пријаву радова поднету  30. 04.2018. године инвеститор је приложио:



- оверено пуномоћје подносиоца захтева дао Сањи Антић Петровић из Смед.
Паланке од 26.01.2017. године у  Смед Паланци 

- потврда  ЈП  «Паланка»  из  Смед.Паланке  издата  под  бројем  280/2
од16.04.2018. године; За изградњу стамбеног објекта са апартманима, на кп.
бр. 2750 КО Паланка I у ул. Главашева бр.66.

- доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе и  таксе  за  издавање
потврда

- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум планираног почетка извођења радова је 08. 05.2018. године а датум
планираног завршетка радова је 10.07. 2018. године.

Рок за завршетак радова почиње да тече од дана подношења ове пријаве, односно
30.04.2018. године.

                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                             Мирослава Возић, дипл. правник
            

                                                                                     



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-9065-WA-5/2017
Датум: 07.06.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднела  Ракић  Гордана  из  Београда,  ул.  Владимира  Роловића  бр.
157/15,  преко  пуномоћника  Канцеларије  за  управљање  јавним
улагањима Републике Србије коју заступа Марко Благојевић, на основу
члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,
98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени
гласник  РС»,  бр.  113/15)  и  члана  136.  Закона  о  општем  управном
поступку ( «Службени гласник РС», бр. 18/2016), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  инвеститору  Ракић  Гордани  из  Београда,  ул.
Владимира Роловића бр. 157/15, пријава извођења радова на изградњи
приземног стамбеног објекта на кп. бр. 5913 КО Паланка I, у ул. Рудине
бр.  13,  а  у  складу  са  правноснажном  грађевинском  дозволом  овог
Одељења број ROP-SPA-9065-CPI-3/2017  од 12.05.2017. године, а који
је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне
регистре  поднела овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-9065-WA-
5/2017 од 06.06.2017. године. 

Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређивање грађевинског земљишта, а на основу потврде ЈП «Паланка»
из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58, број 299/2 од 12.05.2017.
године. 



Уз пријаву радова поднету 06.06.2017. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје Ракић Гордане дато Канцеларији за управљање јавним
улагањима Републике Србије коју заступа Марко Благојевић од
28.03.2017. године;

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број  ROP-SPA-
9065-GR-4/2017 од 30.05.2017. године издату од овог Одељења;

- потврду Владе  Републике  Србије,  Канцеларија  за  управљање
јавним улагањима о ослобађању од плаћања такси и накнада за
услуге  и  радње  републичких,  покрајинских  органа  и  органа
јединице локалне самоуправе.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  13.06.2017.  године  а
датум планираног завршетка радова је 13.08.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 06.06.2017. године.

                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-9065-WA-5/2017
Датум: 07.06.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднела  Ракић  Гордана  из  Београда,  ул.  Владимира  Роловића  бр.
157/15,  преко  пуномоћника  Канцеларије  за  управљање  јавним
улагањима Републике Србије коју заступа Марко Благојевић, на основу
члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,
98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени
гласник  РС»,  бр.  113/15)  и  члана  136.  Закона  о  општем  управном
поступку ( «Службени гласник РС», бр. 18/2016), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  инвеститору  Ракић  Гордани  из  Београда,  ул.
Владимира Роловића бр. 157/15, пријава извођења радова на изградњи
приземног стамбеног објекта на кп. бр. 5913 КО Паланка I, у ул. Рудине
бр.  13,  а  у  складу  са  правноснажном  грађевинском  дозволом  овог
Одељења број ROP-SPA-9065-CPI-3/2017  од 12.05.2017. године, а који
је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне
регистре  поднела овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-9065-WA-
5/2017 од 06.06.2017. године. 

Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређивање грађевинског земљишта, а на основу потврде ЈП «Паланка»
из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58, број 299/2 од 12.05.2017.
године. 



Уз пријаву радова поднету 06.06.2017. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје Ракић Гордане дато Канцеларији за управљање јавним
улагањима Републике Србије коју заступа Марко Благојевић од
28.03.2017. године;

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број  ROP-SPA-
9065-GR-4/2017 од 30.05.2017. године издату од овог Одељења;

- потврду Владе  Републике  Србије,  Канцеларија  за  управљање
јавним улагањима о ослобађању од плаћања такси и накнада за
услуге  и  радње  републичких,  покрајинских  органа  и  органа
јединице локалне самоуправе.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  13.06.2017.  године  а
датум планираног завршетка радова је 13.08.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 06.06.2017. године.

                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-9329-WA-5/2018
Датум: 22.08.2018.године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео « Робинс » доо из Глибовца преко пуномоћника Милосављевић
Ивана  из  Смедеревске  Паланке, ул.Моше  Пијаде  бр.5 за  извођење
радова на изградњи економског објекта за узгој перади-инкубаторска
станица,спратности-Пр+1, на кп.бр.1757/1КОГлибовацI, у Глибовцу,на
основу члана 148.Закона о планирању и изградњи («Службени гласник
РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр. 64/10-УС, 24/11,  121/12,  42/13-УС, 50/13-
УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени
гласник РС», бр.113/15,96/2016 и 120/17) и члана  29.Закона о општем
управном поступку (  «Службени гласник РС»,  бр.18/2016),  начелник
Вељко  Михајловић  по  овлашћењу  начелника  Општинске  управе
Општине  Смедеревска  Паланка  број  22-4/18-01/1  од
01.06.2018.године,издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  инвеститору « Робинс »  доо из  Глибовца  пријава
извођења  радова  на изградњи  економског  објекта  за  узгој  перади-
инкубаторска станица,спратности-Пр+1,на кп.бр.1757/1 КО Глибовац I,
у Глибовцу, а у складу са решењем о одобрењу извођења радова овог
Одељења број ROP-SPA-9329-CPIH-3/2018 од 04.06.2018.године, а који
је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне
регистре  поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-9329-WA-
5/2018 од 21.08.2018.године. 



Инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за  уређивање
грађевинског земљишта, а што је утврђено на основу издате потврде ЈП
«Паланка» из Смед.Паланке, ул.Вука Караџића бр.58, под бројем 439/2
од 07.08.2018.године.

Уз пријаву радова поднету 21.08.2018. године инвеститор је приложио:
-     решење  да  није  потребна  израда  студије  о  процени утицаја  на
животну средину издато од овог Одељења број 501-81/2018-XIII/2 од
14.05.2018.године
-      уговор  са  ОДС  «  ЕПС  Дистрибуција  »  огранак  Смедеревска
Паланка  закључен  под  бројем  83.4-0.0-Д.11.05-111625/3/2018  од
30.04.2018.године,
-   пуномоћје  подносиоца  захтева  дато  Милосављевић  Ивану  из
Смед.Паланке, од 11.04.2018.године,
-    потврду ЈП « Паланка » из Смед.Паланке издату под бројем 439/2 од
07.08.2018.године да «Робинс» доо из Глибовца није у обавези да плаћа
допринос за уређење грађевинског земљишта за извођење наведених
радова;
-    доказ о уплати републичке административне таксе;
-   доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе за  издавање
потврде о пријави радова;
-    доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  30.08.2018.године, а
датум планираног завршетка радова је 16.10.2018.године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 21.08.2018.године.

                                                                          
         

Обрађивач                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић,дипл.прав.                                    Вељко Михајловић,дипл.инг.п.а.  

                                                                                            



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-10007-WA-4/2018
Датум: 15.06.2018.године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео Ничић Зоран из Смедеревске Паланке, ул. Љубе Ристићабр.14
преко пуномоћника Милосављевић Ивана из Смедеревске Паланке, ул.
Моше  Пијаде  бр.5,  за  извођење  радова  на  изградњи  складишног
објекта-складиште  амбалаже,  на  кп.  бр.1862/12  КО Смедеревска
Паланка  I, у  ул.  Љубе Ристића бр.14 на основу члана 148.  Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр.
64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и
145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр. 96/2016)
и члана 29. Закона о општем управном поступку ( «Службени гласник
РС»,  бр.  18/2016), начелник  Вељко  Михајловић  по  овлашћењу
начелника Општинске управе Општине Смедеревска Паланка (број 20-
4/18-01/1 од 01.06.2018. год.) издаје:

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Ничић Зорану из Смедеревске Паланке,
ул.  Љубе  Ристићабр.14  пријава  извођења  радова  на изградњи
складишног  објекта-складиште  амбалаже,  на  к.п.бр.1862/12  КО
Смедеревска Паланка  I, у  ул.  Љубе  Ристића  бр.14, а  у  складу  са
решењем о грађевинској дозволи овог Одељења број  ROP-SPA-10007-
CPI-2/2018 од  24.05.2018.године,  а  који  је  преко  централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднео овом
Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-10007-WA-4/2018 од
14.06.2018.године. 



Инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за  уређивање
грађевинског  земљишта,  а  што  је  утврђено  на  основу  потврде
ЈП «Паланка» из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58, издате под
бројем 338/2 од 23.05.2018. године.

Уз пријаву радова поднету 14.06.2018. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје  подносиоца  захтева  дато  Милосављевић  Ивану  из
Смед.Паланке од 18.04.2018.год.;

- потврду ЈП « Паланка» из Смед.Паланке издату под бројем 338/2
од 23.05.2018.године да Ничић Зоран из Смедеревске Паланке,
ул.  Љубе  Ристића  бр.14,  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређење грађевинског земљишта за извођење наведених радова;

- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати  републичке административне таксе за издавање

потврде о пријави радова;
     -    доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  02.07.2018.године  а
датум планираног завршетка радова је 02.07.2019.године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 14.06.2018.године.

                                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА      
                                                                                   Вељко Михајловић, дипл.инг.п.а.
                                                                          
          

                                                                              
                                                                                            

                                                                                                            



Република Србија 
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа 
Одељење за имовинско-правне,
стамбено-комуналне, грађевинске 
и урбанистичке послове 
Број: ROP-SPA-10409-WA-1/2016
Датум: 24.05.2016. године 
Смедеревска Паланка 

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења радова коју  је
поднео УПП «Крокус» доо из Голобока, на основу члана 148. Закона о
планирању  и  изградњи («Службени  гласник  РС»,  број  72/09,  81/09-
испр.  64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14
и145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и
члана 162. Закона о општем управном поступку («Службени лист РСЈ»,
бр. 33/97 и 31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/2010), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору УПП «Крокус» доо из Голобока пријава
извођења  радова  на  изградњи  складишта  пољопривредних  машина,
спратности  –  приземље на  кп.  бр.  2931  КО Голобок,  а  у  складу  са
правоснажном  грађевинском  дозволом  овог  Одељења  број  351-
113/2015-XIII/2  од  19.01.2015.  године,  а  који  је  преко  централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднео овом
Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-10409-WA-1/2016 од  23.05.2016.
године.

Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређивање  грађевинског  земљишта,  а  на  основу  потврде  под  бројем
33/2 од 18.01.2016. године  издате од ЈП «Паланка» из Смед. Паланке,
ул. Вука Караџића бр. 58. 



Датум планираног  почетка  извођења  радова  је  01.06.2016.  године,  а
датум планираног завршетка радова је 10.09.2016. године.

Инвеститор,  односно  извођач  радова  је  дужан  да  изврши  геодетско
снимање  објекта  подземних  водова,  као  и  да  овом  органу  поднесе
изјаву о завршетку израде темеља, односно објекта у конструктивном
смислу.

Инвеститор је  доставио доказ о уплати републичке административне
таксе за подношење пријаве и накнаде за Централну евиденцију.

                                                     НАЧЕЛНИК
                                                        Мирослава Возић, дипл. правник



Република Србија 
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа 
Одељење за имовинско-правне,
стамбено-комуналне, грађевинске 
и урбанистичке послове 
Број: ROP-SPA-10984-WA-4/2016
Датум: 13.07.2016. године 
Смедеревска Паланка 

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске, урбанистичке послове и за спровођење обједињене процедуре
Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, поступајући по пријави
почетка извођења радова коју је поднео Савет зграде у ул. Првог српског
устанка  бр.  110  у  Смед.  Паланци  ,  а  преко  пуномоћника  Алексић
Слободана из Смед. Паланке, ул. Првог српског устанка бр. 110, на основу
члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број
72/09, 81/09- испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и145/14), члана 32. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник  РС»,  бр.  113/15)  и
члана 162. Закона о општем управном поступку («Службени лист РСЈ», бр.
33/97 и 31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/2010), издаје

П О Т В Р Д У 
О ПРИЈАВИ ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору  Савету зграде у ул. Првог српског устанка
бр.  110 у Смед.  Паланци , пријава извођења радова  на инвестиционом
одржавању стамбено-пословног објекта спратности По + П + 3, саграђен на
кп.  бр.  5059  КО Паланка  1  ,  објекат  категорије  Б,  класификциони број
122011,  а  у  складу  са  правноснажним  решењем  о  одобрењу  извођења
радова  овог  Одељења  број  ROP-SPA-10984-ISAWHA-2/2016  од
20.06.2016.године,  а  који  је  преко  Централног  информационог  система
Агенције за привредне регистре поднео овом Одељењу пријаву број ROP-
SPA-10984-WA-4/2016 od 12.07.2016. године. 



 Уз  пријаву  радова  поднету  дана  12.  07.  2016.  године  инвеститор  је
приложио:

- пуномоћје  Савета зграде у ул. Првог српског устанка бр. 110 дато
Алексић Слободану из Смед. Паланке дана 06.07.2016.г.;

- потврду о правноснажности решења о одобрењу за извођење радова
на инвестиционом одржавању стамбено-пословног објекта По + П +3
саграђен на кп. бр. 5059 КО Паланка1 издату од овог Одељења дана
08.07.2016 под бројем ROP-SPA-10984-GR-3/2016;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;

Ово Одељење је по службеној дужности у поступку издавања решења о
одобрењу  за  извођење  радова  од  ЈП  «Паланка»  из  Смед.  Паланке
прибавило  потврду  број  584/2  од  17.06.2016  и  утврдило  да  инвеститор,
Савет  зграде у ул. Првог српског устанка бр. 110 у Смед. Паланци није у
обавези да плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта. 

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  16.07.2016.  године,  а
завршетак  радова  је  планиран  за  24.07.2016.  године.  Рок  за  завршетак
радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве  односно  од
12.07.2016. године.

ОБРАЂИВАЧ:                                                       НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић, дипл. правник           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                              Драган Милић, дипл. правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-11140-WA-2/2018
Датум: 17.05.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео Гуњић Александар из Смедеревске Паланке ,ул.Краља Петра I
бр.43  преко пуномоћника Перић Љубице из Смедеревске Паланке, за
извођење радова на изградњи помоћног објекта – транспарентне ограде
од  кованог  гвожђа  на  кп.  бр.  1001  КО  Паланка  I, у  ул.Димитрија
Туцовића бр.16 на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским  путем  («Службени  гласник  РС»,  бр.  96/2016)  и  члана
29.Закона о општем управном поступку ( «Службени гласник РС», бр.
18/2016),  начелник  Мирослава  Возић  по  овлашћењу  начелника
Општинске  управе  Општине  Смед.Паланка  број  20-22/13-01/1  од
22.07.2013.године,издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  инвеститору  Гуњић  Александру  из  Смедеревске
Паланке, ул.Краља Петра I  бр.43 пријава извођења радова на изградњи
помоћног објекта-транспарентне ограде од кованог гвожђа  на кп. бр.
1001  КО  Паланка  I, у  ул.Димитрија  Туцовића  бр.16,  а  у  складу  са
решењем о  одобрењу извођења радова овог Одељења број  ROP-SPA-
11140-ISAW-1/2018 од  08.05.2018.године,  а  који је  преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднео овом
Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-11140-WA-2/2018 од  16.05.2018.
године. 



Инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за  уређивање
грађевинског земљишта, а на основу потврде ЈП «Паланка» из Смед.
Паланке,  ул.  Вука  Караџића  бр.  58,  издате  под  бројем 309/2  од
07.05.2018. године.

Уз пријаву радова поднету 15.05.2018. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје  подносиоца  захтева  дато  Перић  Љубици  из
Смед.Паланке,

- потврду ЈП « Паланка» из Смед.Паланке да Гуњић Александар из
Смедеревске  Паланке  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређење грађевинског земљишта за извођење наведених радова;

- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати  републичке административне таксе за издавање

потврде о пријави радова;
     -    доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  16.05.2018.године  а
датум планираног завршетка радова је 30.06.2018.године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 16.05.2018.године.

                                                                          
         

                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                                            Мирослава Возић,дипл.прав.



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-11203-WA-7/2018
Датум:16.10.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено – грађевинске,
урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске
управе  Општине  Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка
извођења радовa на реконструкцији постојећег објекта бр.4,спратности – Пр+1 и
то:  доградња  новог  индустијског  објекта  бр.2,спратности-приземље  и  новог
индустријског  објекта  бр.3,спратности-Пр+1,  на  кп.бр.6491/4 КО Паланке I у
ул.Јозефа  Шулца  бр.2,  коју  је  поднео  «  Соко  Штарк» доо  Београд,огранак
Паланачки  кисељак.  ул.Булевар  Пеке  Дапчевића  бр.29  преко  пуномоћника
Лазић Смиљана из Новог Сада, ул.Булевар ослобођења бр.14,  на основу члана
148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-
испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
члана 32.Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским  путем  («Службени  гласник  РС»,  бр.113/15,  96/16  и  120/17)  и
члана 29.Закона о општем управном поступку («Службени  гласник РС», број
18/2016),  начелник  Вељко  Михајловић  по  овлашћењу  начелника  Општинске
управе Општине Смед.Паланка број 20-4/18-01/1 од 01.06.2018.године, издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ инвеститору  «СОКО  ШТАРК» доо  Београд,огранак
Паланачки кисељак, ул.Булевар Пеке Дапчевића бр.29  пријава извођења радова
на реконструкцији постојећег објекта бр.4, спратности – Пр+1 и то: доградња
новог  индустијског  објекта  бр.2,спратности-приземље  и  новог  индустријског
објекта  бр.3,  спратности  -  Пр+1,  на  кп.бр.6491/4 КО  Паланка  I,  у  ул.Јозефа
Шулца бр.2,  а  у складу са  грађевинском дозволом издатом од овог  Одељења
број  ROP-SPA-11203-CPIН-5/2016 од 19.10.2016.године,  а  која је  преко
централног  информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре  поднета
овом Одељењу под  бројем  ROP-SPA-11203-WA-7/2018 од 16.10.2018.године.



Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плати  допринос  за  уређивање
грађевинског  земљишта, а  што  је  утврђено на  основу  издате  потврде   ЈП
«Паланка»  из  Смед.Паланке,  ул.Вука  Караџића  бр.58,  број  1068/2  од
14.10.2016.године.

Уз пријаву радова поднету 16.10.2018.године инвеститор је приложио:

- овлашћење подносиоца захтева дато Лазић Смиљану из Новог Сада,ул.Булевар
ослобођења бр.14,
-  потврду  ЈП  »Паланка»  из  Смед.Паланке  бр.1068/2 од  14.10.2016.године  да
инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа   допринос  за  уређење  грађевинског
земљишта  за реконструкцију постојећег објекта бр.4, спратности – Пр+1 и то:
доградња  новог  индустијског  објекта  бр.2,  спратности-приземље  и  новог
индустријског објекта бр.3, спратности - Пр+1, на кп.бр.6491/4 КО Паланка I, у
ул.Јозефа Шулца бр.2 ,
-  решење о грађевинској дозволи издато од овог Одељења број ROP-SPA-11203-
CPIН-5/2016 од 19.10.2016.године,
-  доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе   за  издавање потврде  о
пријави радова,
-   доказ о уплати републичке административне таксе;
-   доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

 Датум планираног почетка извођења радова је 26.10.2018. године, а датум
 планираног завршетка радова је 31.12.2022. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве,
односно од  16.10.2018. године.

 

Обрађивач                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић,дипл.прав.                             Вељко Михајловић,дипл.инг.п.а.



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-11536-WA-1/2018
Датум:07.05.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и  урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено – грађевинске, урбанистичке послове
и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине  Смедеревска
Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења радовa на  изградњи   стамбеног
објекта, спратности – приземље, на кп.бр. 512 КО Паланке I у ул. Доситеја Обрадовића
бб, коју је поднела  Стојановић Ана из Смед. Паланке, ул.  Слободана Пенезића бр.3,
преко  пуномоћника  Илић Зорана  из  Смед.  Паланке,  ул.  Паланачке  чете  бр.  28,   на
основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09,
81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским
путем («Службени гласник РС», бр. 113/15, 96/16 и 120/17) и члана 29. Закона о општем
управном  поступку  («Службени   гласник  РС»,  број  18/2016),  начелник  Мирослава
Возић  по  овлашћењу начелника Општинске управе  Општине Смедеревска Паланка
број 20-22/13-01/1 од 22.07.2013. године издаје 

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ инвеститору  Стојановић  Ани из  Смед.  Паланке,  ул.Слобдана
Пенезића бр.3, пријава извођења радова  на изградњи стамбеног објекта, спратности –
приземље,  на  кп.бр.  512 КО  Паланка  I,  у  ул.Доситеја  Обрадовића  бб,  у  складу  са
грађевинском дозволом   издатом  од овог Одељења под број ROP-SPA-8709-CPI-1/2018
од 17.04.2018. године, а коју је преко централног информационог система Агенције за
привредне регистре поднела овом Одељењу пријаву број  ROP-SPA-11536-WA-1/2018
од 05.05.2018. године.

Потврђује се да  инвеститор уплатио једнократни допринос  за уређивање грађевинског
земљишта, а што је утврђено на основу издате потврде  ЈП «Паланка» из Смед.Паланке,
ул.Вука Караџића бр.58, број 289/2 од 19. 04 2018.године.



Уз пријаву радова поднету 05.05.2018. године инвеститор је приложио:

- овлашћење подносиоца захтева  дато Илић Зорануиз Смедеревске Паланке,  ул.
Паланачке чете  бр.28;

- потврду  ЈП  »Паланка»  из  Смед.  Паланке  бр. 289/2  од  19.04.2018.  да  је
инвеститор  уплатио  допринос  за  уређивање   грађевинског  земљишта за
изградњу стамбеног објекта  на кп. бр. 512 КО Паланка 1 у износу од 129.862,11
динара;

- решење о грађевинској дозволи издато од овог Одељења под бројем ROP-SPA-
8709-CPI-1/2018 од 17.04.2018. године за  изградњу  стамбеног  објекта,
спратности-приземље на кп. бр. 512 КО Паланка 1;

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе издате од овог Одељења под
бројем  ROP-SPA-8709-GR-2/2018 од 03.05.2018. године;

- уговор о гарантованом снабдевању електричном енергијом број 44-2017-495 од
27.12.2017. год.  потисан од стране Стојановић Ане; 

- доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе   за  издавање  потврде  о
пријави радова,

- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

 Датум планираног почетка извођења радова је 14.05.2018. године, а датум
 планираног завршетка радова је15.11.2018. године.

Рок за завршетак радова почиње да тече од дана подношења ове пријаве, односно од
05.05.2018. године.

                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                             Мирослава Возић, дипл. правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-11974-WA-1/2017
Датум: 05.05.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео  Илић  Саша  из  Смед.  Паланке,  ул.  Моравска,  бр.  22,  преко
пуномоћника  Милосављевић  Ивана  из  Смед.  Паланке,  ул.  Моше
Пијаде,  бр.  5,  на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и члана 162.
Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

О б а в е ш т е њ е 

Пријава  почетка  извођења радова Илић Саше из Смед.  Паланке,  ул.
Моравска, бр. 22, поднета преко Централног информационог система
Агенције  за  привредне  регистре  под  бројем   ROP-SPA-11974-WA-
1/2017 од 04.05.2017.године, за изградњу стамбеног објекта спратности
П+Пк  на  кп.  бр.  3616  КО  Паланка  I  у  ул.  Радмиле  Шишковић  бб,
одбацује се јер не испуњава формалне услове за даље поступање по
пријави.

Овом Одељењу Илић Саша из Смед.  Паланке,  ул.  Моравска,  бр.  22,
поднео  је  пријаву  радова  кроз  информациони  систем  Агенције  за
привредне регистре заведену под бројем ROP-SPA-11974-WA-1/2017 



од 04.05.2017.године за извођење радова на кп. бр. 3616 КО Паланка I у
ул. Радмиле Шишковић бб.

Поступајући  по  члану  32.  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  надлежни  орган  је
провером  испуњености  формалних  услова  за  поступање  по  пријави,
утврдио  да  је  надлежан  за  поступање  по  пријави,  да  је  пријава
извршена на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи, да је уз
исту достављена грађевинска дозвола број  ROP-SPA-15354-CPI-1/2016
од 08.11.2016.године, а да није достављена потврда о измирењу обавеза
у  погледу  доприноста  за  уређивање  грађевинског  земљишта,  јер  је
наведеним решењем о грађевинској  дозволи предвиђено једнократно
плаћање доприноса, а достављен је уговор о доприносу за уређивање
грађевинског земљишта бр. 283/2 од 03.05.2017.године закључен са ЈП
«Паланка» из Смед. Паланке, којим се инвеститор Илић Саша обавезује
да  допринос  за  уређивање  грађевинског  земљишта  уплати  на  36
једнаких месечних рата, што је у супротности са издатим решењем о
грађевинској дозволи. 

ОБРАЂИВАЧ:                                               ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Мирослава Возић, дипл. правник                ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                     Нада Несторовић Николић



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-12560-WA-1/2018
Датум:17.05.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и  урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено – грађевинске, урбанистичке послове
и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине  Смедеревска
Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења радовa на  изградњи   стамбеног
објекта, спратности – приземље, на кп.бр. 5875 КО Паланке I у ул.  Карађорђева бр.96,
коју  је  поднео Аврамовић  Данијел из  Смед.  Паланке,  ул.Карађорђева  бр.96,  преко
пуномоћника  Стевановић Милице из  Смед.  Паланке,  ул.Војводе Путника  бр.34,   на
основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09,
81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским
путем («Службени гласник РС», бр. 113/15, 96/16 и 120/17) и члана 29. Закона о општем
управном  поступку  («Службени   гласник  РС»,  број  18/2016),  начелник  Мирослава
Возић по овлашћењу начелника Општинске управе  Општине Смед.Паланка број  20-
22/13-01/1 од 22.07.2013.године, издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Аврамовић Данијелу из Смед. Паланке, ул.Карађорђева
бр.96, пријава извођења радова на изградњи стамбеног објекта, спратности –приземље,
на  кп.бр.5875 КО  Паланка  I,  у  ул.Карађорђева  бр.96,  а  у  складу  са   грађевинском
дозволом   издатом  од овог Одељења број  ROP-SPA-7602-CPI-3/2018 од 29.03.2018.
године,  а  који је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне
регистре поднео овом Одељењу пријаву број ROP-SPA-12560-WA-1/2018 од 15.05.2018.
године.

Потврђује  се  да   је  инвеститор  уплатио  једнократни  допринос   за  уређивање
грађевинског земљишта, а што је утврђено на основу издате потврде  ЈП «Паланка» из
Смед.Паланке, ул.Вука Караџића бр.58, број 321/2 од 10. 05. 2018.године.

Уз пријаву радова поднету 15.05.2018. године инвеститор је приложио:



      -   овлашћење  подносиоца  захтева   дато  Стевановић  Милици  из  Смедеревске
Паланке,  ул. Војводе Путника  бр.34;

- потврду ЈП »Паланка» из Смед. Паланке бр. 321/2 од  10.05.2018.године да је
инвеститор  уплатио  допринос  за  уређивање   грађевинског  земљишта за
изградњу стамбеног објекта  на кп. бр. 5875 КО Паланка 1 у износу од 77.544,16
динара

- уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне
енергије  број  83.4-0.0-Д.1105-50641/3-2018 од 22.02.2018.  године   потисан  од
стране Аврамовић Данијела из Смед.Паланке; 

- доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе   за  издавање  потврде  о
пријави радова,

- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

 Датум планираног почетка извођења радова је 24.05.2018. године, а датум
 планираног завршетка радова је 30.11.2018. године.

Рок за завршетак радова почиње да тече од дана подношења ове пријаве, односно од
15.05.2018. године.

                                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                                           Мирослава Возић,дипл.прав.



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-13394-WA-1/2018
Датум:22.05.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено – грађевинске,
урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске
управе  Општине  Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка
извођења радовa на уградњи унутрашње гасне инсталације у пословни објекат,
спратности –  приземље,  саграђен  на  кп.бр.2480 КО  Паланке I у  ул.Бранка
Раичевића  бр.1,  коју  је  поднела Милорадовић  Биљана из  Смед.  Паланке,
ул.Рудине бр.1,  преко пуномоћника Тодоровић Богдана из Ве4лике Плане,ул.
Стојана Новаковића  бр.2,  на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98/13-УС,  132/14 и  145/14),  члана  32.  Правилника  о поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник
РС», бр. 113/15, 96/16 и 120/17) и члана 29. Закона о општем управном поступку
(«Службени   гласник  РС»,  број  18/2016),  начелник  Мирослава  Возић  по
овлашћењу начелника Општинске управе Општине Смед.Паланка број 20-22/13-
01/1 од 22.07.2013.године, издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ инвеститору  Милорадовић  Биљани  из  Смед.Паланке,
ул.Рудине  бр.1, пријава  извођења  радова  на  уградњи  унутрашње  гасне
инсталације у пословни објекат, спратности –приземље, саграђен на кп.бр.2480
КО  Паланка  I,  у  ул.Бранка  Радичевића  бр.1,  а  у  складу  са   одобрењем за
извођење радова  издатим  од овог Одељења број ROP-SPA-11722-ISAW-1/2018
од 09.05.2018. године,  а  који је  преко  централног  информационог  система
Агенције за привредне регистре поднео овом Одељењу пријаву број  ROP-SPA-
13394-WA-1/2018 од 15.05.2018.године.

Потврђује  се  да   је  инвеститор  уплатио  једнократни  допринос  за  уређивање
грађевинског  земљишта, а  што  је  утврђено на  основу  издате  потврде   ЈП



«Паланка»  из  Смед.Паланке,  ул.Вука  Караџића  бр.58,  број  314/2  од
09.05.2018.године.

Уз пријаву радова поднету 21.05.2018. године инвеститор је приложио:

      -  овлашћење  подносиоца  захтева   дато  Тодоровић  Богдану  из  Велике
Плане,ул.Стојана Новаковића бр.2

- потврду ЈП »Паланка» из Смед.Паланке бр.314/2 од 09.05.2018.године да
инвеститор  није  у  обавези  да  уплати  допринос  за  уређивање
грађевинског  земљишта за  уградњу  унутрашње  гасне  инсталације  у
пословни објекат саграђен  на кп. бр.2480 КО Паланка 1 

    -      решење Одељења о одобрењу извођења радова на уградњи унутрашње 
гасне инсталације у пословни објекат број ROP-SPA-11722-ISAW-1/2018 
од 09.05.02018.године

- доказ о уплати републичке административне таксе  за издавање потврде о
пријави радова,

- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

 Датум планираног почетка извођења радова је 28.05.2018. године, а датум
 планираног завршетка радова је 31.05.2018. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве,
односно од  21.05.2018. године.

                                                                               НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                           Мирослава Возић,дипл.прав.              



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-14117-WA-1/2016
Датум: 23.06.2016. године
Смедеревска Паланка

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне,  стамбено – грађевинске,  урбанистичке
послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине
Смедеревска  Паланка  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео Михаиловић Војислав из Смедеревске Паланке, ул. Шулејићева бр. 107, на
основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр.
72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и члана 162. Закона о
општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и «Службени
гласник РС», бр. 30/10), издаје

О б а в е ш т е њ е 

Пријава почетка извођења радова Михаиловић Војислава из Смедеревске Паланке,
ул. Шулејићева бр. 107 поднета преко пуномоћника Илић Зорана из Смедеревске
Паланке,  ул.  Паланачке  чете  бр.  28,  на  реконструкцији,  доградњи и  надградњи
стамбеног објекта спратности По+П у објекат укупне спратности По+П+1 саграђен
на кп.  бр.  1954 КО Паланка  I у  ул.  Брегалничкој  бр.  7,  не  испуњава  формалне
услове за даље поступање по пријави.

Овом Одељењу Михаиловић Војислав из Смедеревске Паланке, ул. Шулејићева бр.
107 преко пуномоћника Илић Зорана из Смедеревске Паланке, ул. Паланачке чете
бр. 28, поднео је пријаву радова кроз информациони систем Агенције за привредне
регистре заведену под бројем ROP-SPA-14117-WA-1/2016 од 23.06.2016. године за
наведене радове на кп. бр. 1954 КО Паланка I у ул. Брегалничкој бр. 7.

Поступајући  по  члану  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре  електронским  путем  надлежни  орган  је  провером  испуњености
формалних услова за поступање по пријави, утврдио да је надлежан за поступање
по пријави,  да је пријава извршена на основу члана 135. Закона о планирању и
изградњи и да уз  исту није  достављена правноснажна  грађевинска дозвола број
ROP-SPA-12494-CPIH-2/2016 од  17.06.2016.  године  на  основу  које  је  поднета
пријава, да уз пријаву није достављена документација из члана 31. став 2. тачка 1.
овог  Правилника,  односно  доказ  о  измирењу  обавеза  у  погледу  доприноса  за
уређење  грађевинског  земљишта  –  уговор  закључен  са  ЈП  «Паланка»  из
Смедеревске Паланке.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                          НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић, дипл. правник                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                               Драган Милић, дипл. правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-14548-WA-1/2016
Датум: 29.06.2016. године
Смедеревска Паланка

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне,  стамбено – грађевинске,  урбанистичке
послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине
Смедеревска  Паланка  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео  ЈВП  «Србијаводе»  Београд,  Водопривредни  центар  «Морава»  Ниш  из
Ниша,  ул.  Трг краља Александра ујединитеља бр. 2,  поднет преко пуномоћника
Живановић Срђана из Ниша, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 32. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и
члана 162. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

О б а в е ш т е њ е 

Пријава  почетка  извођења  радова  ЈВП  «Србијаводе»  Београд,  Водопривредни
центар  «Морава»  Ниш из  Ниша,  ул.  Трг  краља  Александра  ујединитеља  бр.  2,
поднета преко пуномоћника Живановић Срђана из Ниша, за санацију радова на кп.
бр. 6524 и 2203 КО Паланка I, не испуњава формалне услове за даље поступање по
пријави.

Овом Одељењу ЈВП «Србијаводе» Београд, Водопривредни центар «Морава» Ниш
из  Ниша,  ул.  Трг  краља  Александра  ујединитеља  бр.  2,  преко  пуномоћника
Живановић Срђана из Ниша, подео је пријаву радова кроз информациони систем
Агенције за привредне регистре заведену под бројем  ROP-SPA-14548-WA-1/2016
од 27.06.2016. године за наведене радове на кп. бр. 6524 и 2203 КО Паланка I.

Поступајући  по  члану  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре  електронским  путем  надлежни  орган  је  провером  испуњености
формалних услова за поступање по пријави, утврдио да је надлежан за поступање
по пријави,  да је пријава извршена на основу члана 135. Закона о планирању и
изградњи и да уз  исту није  достављена правноснажна  грађевинска дозвола број
351-69/2003-XIII/2  од 08.08.2003. године на основу које је поднета пријава, а којом



је одобрена реконструкција постојећег система за одбрану од поплава насеља Смед.
Паланка,  а  не  санација  како  је  поднет  захтев,  да  уз  пријаву  није  достављена
документација из  члана  31.  став 2.  тачка  1.  овог Правилника,  односно доказ  о
измирењу  обавеза  у  погледу  доприноса  за  уређење  грађевинског  земљишта  –
уговор закључен са ЈП «Паланка» из Смед. Паланке, да није уплаћена републичка
административна такса, да је у пријави као датум почетка извођења радова наведен
13.06.2016.  године,  иако  је  Законом  о  планирању  и  изградњи  одређено  да
инвеститор подноси пријаву радова најкасније 8 (осам) дана пре почетка извођења
радова.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                             НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић, дипл.правник                                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                                         Драган Милић, дипл.правник



Република Србија 
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа 
Одељење за имовинско-правне,
стамбено-комуналне, грађевинске 
и урбанистичке послове 
Број: ROP-SPA-14911-WA-1/2016
Датум: 30.06.2016. године 
Смедеревска Паланка 

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре  Општинске  управе  Општине  Смедеревска  Паланка,
поступајући  по  пријави  почетка  извођења радова коју  је  поднео
Михаиловић  Војислав  из  Смедеревске  Паланке,  ул.  Шулејићева  бр.
107,  преко  пуномоћника  Илић  Зорана  из  Смедеревске  Паланке,  ул.
Паланачке  чете  бр.  28,  на  основу  члана  148.  Закона  о  планирању и
изградњи («Службени гласник РС», број  72/09, 81/09- испр. 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и145/14), члана 32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и члана 162.
Закона о општем управном поступку («Службени лист РСЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/2010), издаје

П О Т В Р Д У 
О ПРИЈАВИ ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Михаиловић Војиславу из Смедеревске
Паланке,  ул.  Шулејићева  бр.  107,  пријава  извођења  радова  на
реконструкцији,  доградњи  и  надградњи  стамбеног  објекта,  укупне
спратности  По+П+1,  саграђеног  на  кп.  бр.  1954  КО  Паланка  I,
категорија А, класификациони број 111011 у ул. Брегалничкој бр. 7,  а у
складу  са  правоснажном грађевинском дозволом овог  Одељења број
ROP-SPA-12494-CPIH-2/2016 од  17.06.2016.  године,  а  који  је  преко



централног  информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре
поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-14911-WA-1/2016 од
29.06.2016. године.

Уз  пријаву  радова  поднету  дана  29.06.2016.  године  инвеститор  је
приложио:

- пуномоћје дато Илић Зорану из  Смед.  Паланке,  ул.  Паланачке
чете бр. 28 од 21.06.2016. године;

- решење  о  грађевинској  дозволи  број  ROP-SPA-12494-CPIH-
2/2016 од 17.06.2016. године;

- потврду о правноснажности број  ROP-SPA-12494-GR-3/2016  од
28.06.2016. године издату од овог Одељења;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП;
- уговор о доприносу за уређивање грађевинског земљишта број

587/2 од 21.06.2016. године закључен са ЈП «Паланка» из Смед.
Паланке  и  Михаиловић  Војислава  из  Смед.  Паланке,  ул.
Шулејићева бр. 107 у коме се нвеститор обавезује да једнократно
уплати износ од 116.540,12 динара;

- признаницу  о  уплаћеном  доприносу  у  износу  од  116.540,12
динара.

Датум планираног  почетка  извођења  радова  је  01.07.2016.  године,  а
завршетак радова је планиран за 15.09.2016. године. Рок за завршетак
радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве  односно  од
29.06.2016. године.

Инвеститор,  односно  извођач  радова  је  дужан  да  изврши  геодетско
снимање објекта подземних водова као и да овом органу поднесе изјаву
о завршетку израде темеља, односно објекта у конструктивном смислу.

ОБРАЂИВАЧ:                                                       НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић, дипл. правник           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                              Драган Милић, дипл. правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-15392-WA-8/2017
Датум: 20.04.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне,  стамбено – грађевинске,  урбанистичке
послове и за спровођење обједињене процедуре, поступајући по пријави почетка
извођења радова на изградњи пословног објекта  спратности Пр+галерија унутар
објекта  на кп.бр. 999/3 КО Паланка I у ул.  Паланачке чете бр. 44   коју је поднео
"МЕГАМАРКЕТ"  д.о.о.  ул.  Паланачке  чете  бр.44  из  Смед.Паланке,  преко
пуномоћника Ивана Милосављевића  из  Крагујевца, ул.  Ивана Милутиновића бр.
34, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,
132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник  РС»,  бр.  113/15 и  96/16)  и
члана 162. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору "МЕГАМАРКЕТ" д.о.о. ул. Паланачке чете бр.44 из
Смед. Паланке пријава извођења радова на изградњи пословног објекта спратности
Пр+галерија унутар објекта   на кп.бр. 999/3 КО Паланка  I у ул.  Паланачке чете
бр.  44, а у складу са правноснажном грађевинском дозволом овог Одељења број
ROP-SPA-15392-CPIH-4/2016  од  07.11.2016.  године,  а  који  је  преко  централног
информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре  поднео овом Одељењу
пријаву број ROP-SPA-15392-WA-8/2017 од 19.04.2017. године. 

Потврђује  се  да је инвеститор уплатио  допринос  за  уређивање  грађевинског
земљишта у износу од 5.297,43 динара,  а  на  основу  обрачуна ЈП «Паланка»  из
Смед.  Паланке,  ул.  Вука  Караџића  бр.  58, а  по  обрачуну  број  1155/2  од
08.11.2016.год.

Уз пријаву радова поднету 19.04.2017. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје  дато Ивану  Милосављевићу  из  Крагујевца,  ул.  Ивана
Милутиновића бр. 34,;

- потврду  о  правноснажности  грађевинске  дозволе  број  ROP-SPA-15392-
CPIH-4/2016 од 22.11.2016. године;



- потврда ЈП «Паланка» из Смед.Паланке издата 19.04.2017.године под бројем
259/2  да  је  инвеститор  уплатио  допринос  за  уређивање  грађевинког
земљишта;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  19.04.2017.  године  а  датум
планираног завршетка радова је 19.07.2017. године.

Рок за завршетак радова почиње да тече од дана подношења ове пријаве, односно
од 19.04.2017. године.

ОБРАЂИВАЧ                                                                 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИК ОУ
Јована Пантелејић,дипл.инж.арх.                                      Нада Несторовић Николић 



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-15548-WA-1/2016
Датум: 14.10.2016. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео Марков Драган из Смед. Паланке, ул. Радничка бр. 54, преко
пуномоћника Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике
Србије коју заступа Марко Благојевић, на основу члана 148. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр.
64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и
145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и
члана 162. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ»,
бр. 33/97 и 31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Марков Драгану из Смед. Паланке, ул.
Радничка  бр.  54  пријава  извођења  радова  на  изградњи  приземног
стамбеног објекта на кп. бр. 5787 КО Паланка I, у ул. Радничка бр. 54, а
у складу са правноснажном грађевинском дозволом овог Одељења број
ROP-SPA-15548-CPI-3/2016   од  21.09.2016.  године,  а  који  је  преко
централног  информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре
поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-15548-WA-7/2016 од
14.10.2016. године. 

Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређивање грађевинског земљишта, а на основу  потврде ЈП «Паланка»
из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58, број  989/2 од 20.09.2016.
године. 



Уз пријаву радова поднету 14.10.2016. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје  дато  Канцеларији  за  управљање  јавним  улагањима
Републике Србије коју заступа Марко Благојевић од 08.07.2016.
године (О.в. бр. 6245/16 од 08.07.2016. године);

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број  ROP-SPA-
15548-GR-6/2016;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  23.10.2016.  године  а
датум планираног завршетка радова је 23.12.2016. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 14.10.2016. године.

                                                                               НАЧЕЛНИК
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија 
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа 
Одељење за имовинско-правне,
стамбено-комуналне, грађевинске 
и урбанистичке послове 
Број: ROP-SPA-15891-WA-1/2016
Датум: 08.07.2016. године 
Смедеревска Паланка 

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске, урбанистичке послове и за спровођење обједињене процедуре
Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, поступајући по пријави
почетка извођења радова коју је поднело Јавно водопривредно предузеће
«Србијаводе»  Београд,  Водопривредни  центар  «Морава»  из  Ниша  ул.
Краља  Александра  ујединитеља  бр.  2  , преко  пуномоћника  Живановић
Срђана из Ниша,   на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС», број 72/09, 81/09- испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14 и145/14),  члана 32.  Правилника о
поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем
(«Службени  гласник  РС»,  бр.  113/15)  и  члана  162.  Закона  о  општем
управном поступку («Службени лист РСЈ», бр. 33/97 и 31/01 и «Службени
гласник РС», бр. 30/2010), издаје

П О Т В Р Д У 
О ПРИЈАВИ ПОЧЕТКА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  инвеститору Јавном  водопривредном  предузећу
«Србијаводе»  Београд,  Водопривредни  центар  «Морава»  из  Ниша  ул.
Краља  Александра  ујединитеља  бр.  2,  пријава  извођења  радова  на
реконструкцији постојећег  система  за  одбрану  од  поплава  насеља
Смедеревска  Паланка, а на кп. бр. 6524, 6529, 3897, 3898/1, 3898/2, 4175,
4063, 1878/17,  2197, 2200, 2203 све у КО Паланка 1 и њене непосредне
околине,  а  у  складу  са  правноснажном  грађевинском  дозволом  овог
Одељења  број   351-69/2003-XIII/2  од  08.08.2003.г.,  а  који  је  преко
Централног  информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре



поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-15891-WA-1/2016  од
08.07.2016.године. 

Уз  пријаву  радова  поднету  дана  08.07.2016.  године  инвеститор  је
приложио:

- Овлашћење  ВПЦ  «Морава»  из  Ниша  дато  Живановић  Срђану  из
Ниша број 02-09-1058 од 07.03.2016 године;

- Правноснажно  решење  о  грађевинској  дозволи  број  351-69/2003-
XIII/2 од 08.08.2003. године издато од овог Одељења;

- Потврду  ЈП  «Паланка»  из  Смедеревске  Паланке  број  646/2  од
06.07.2016 године да ЈВП «Србијаводе» из Ниша није у обавези да
плаћа  допринос  за  уређивање  грађевинског  земљишта  за
реконструкцију система за одбрану од поплава насеља Смедеревска
Паланка за стогодишње воде реке Јасенице;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  01.08.2016.  године,  а
завршетак  радова  је  планиран  за  01.09.2017.  године.  Рок  за  завршетак
радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве  односно  од
08.07.2016. године.

ОБРАЂИВАЧ:                                                       НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић, дипл. правник           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                              Драган Милић, дипл. правник



Република Србија 
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа 
Одељење за имовинско-правне,
стамбено-комуналне, грађевинске 
и урбанистичке послове 
Број: ROP-SPA-16953-WA-5/2017
Датум: 27.03.2017. године 
Смедеревска Паланка 

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења радова коју  је
поднео «Воћар С&M»  доо из Смед. Паланке, ул. Максима Горког бб,
преко пуномоћника Петровић Душана из Смедеревске Паланке, ул. 10.
Октобра бр. 20, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  број  72/09,  81/09-  испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и члана 162.
Закона о општем управном поступку («Службени лист РСЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/2010), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору «Воћар С&M» доо из Смед. Паланке, ул.
Максима Горког бб, пријава извођења радова на изградњи котларнице
за гас, спратности – приземље, на кп. бр. 2639/151 КО Паланка II, а у
складу са решењем о грађевинској дозволи овог Одељења број  ROP-
SPA-16953-CPI-4/2017од 13.03.2017. године, а који је преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднео овом
Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-16953-WA-5/2017  од  27.03.2017.
године.



Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређивање  грађевинског  земљишта,  а  на  основу  издате  потврде  ЈП
«Паланка» из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58, број 186/2 од
13.03.2017. године.

Уз  пријаву  радова  поднету  дана  27.03.2017.  године  инвеститор  је
приложио:

- пуномоћје подносиоца захтева дато Петровић Душану из Смед.
Паланке; 

- потврду  ЈП  «Паланка»  из  Смед.  Паланке,  број  186/2  од
13.03.2017.  године  да  је  инвеститор  једнократно  уплатио
допринос за уређивање грађевинског земљишта;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум планираног  почетка  извођења  радова  је  31.03.2017.  године,  а
датум планираног завршетка радова је 17.04.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 27.03.2017. године.

                                                                            НАЧЕЛНИК
                                                          Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија 
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа 
Одељење за имовинско-правне,
стамбено-комуналне, грађевинске 
и урбанистичке послове 
Број: ROP-SPA-16953-WA-5/2017
Датум: 27.03.2017. године 
Смедеревска Паланка 

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења радова коју  је
поднео «Воћар С&M»  доо из Смед. Паланке, ул. Максима Горког бб,
преко пуномоћника Петровић Душана из Смедеревске Паланке, ул. 10.
Октобра бр. 20, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  број  72/09,  81/09-  испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и члана 162.
Закона о општем управном поступку («Службени лист РСЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/2010), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору «Воћар С&M» доо из Смед. Паланке, ул.
Максима Горког бб, пријава извођења радова на изградњи котларнице
за гас, спратности – приземље, на кп. бр. 2639/151 КО Паланка II, а у
складу са решењем о грађевинској дозволи овог Одељења број  ROP-
SPA-16953-CPI-4/2017од 13.03.2017. године, а који је преко централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднео овом
Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-16953-WA-5/2017  од  27.03.2017.
године.



Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређивање  грађевинског  земљишта,  а  на  основу  издате  потврде  ЈП
«Паланка» из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58, број 186/2 од
13.03.2017. године.

Уз  пријаву  радова  поднету  дана  27.03.2017.  године  инвеститор  је
приложио:

- пуномоћје подносиоца захтева дато Петровић Душану из Смед.
Паланке; 

- потврду  ЈП  «Паланка»  из  Смед.  Паланке,  број  186/2  од
13.03.2017.  године  да  је  инвеститор  једнократно  уплатио
допринос за уређивање грађевинског земљишта;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум планираног  почетка  извођења  радова  је  31.03.2017.  године,  а
датум планираног завршетка радова је 17.04.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 27.03.2017. године.

                                                                            НАЧЕЛНИК
                                                          Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија 
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне,
стамбено-комуналне и грађевинске послове 
Број: ROP-SPA-17611-WA-1/2017
Датум: 21.06.2017. године 
Смедеревска Паланка 

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне, грађевинске  и
урбанистичке  послове -  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре  Општинске  управе Општине  Смедеревска  Паланка,
поступајући  по пријави  почетка  извођења   радова  коју  је  поднела
«Паланка промет» доо из Смедеревске Паланке,  ул. Змај Јовина, бр. 14
поднетој преко пуномоћника Илић Зорана из Смедеревске Паланке , ул.
Паланачке чете број 28,   на основу члана 148. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана
32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене   процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», број 113/15, 96/2016)  и
члана  30.  Закона  о  општем управном поступку  («Службени гласник
РС», број 18/2016), издаје 

ПОТВРДУ

ПОТВРЂУЈЕ СЕ  инвеститору  «Паланка-промет» доо из Смедеревске
Паланке, ул. Змај Јовина, број 14, пријава почетка извођења радова на
изградњи   објекта  за  конфекционирање  и  продају  производа
животињског  порекла  на  кп.  бр.  5130  КО  Паланка  I,  спратности  –
приземље, а у складу са правноснажном грађевинском дозволом овог
Одељења број ROP-SPA-7187-CPI-1/2017 од 31.03.2017. године, а који
је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне
регистре  поднело  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-17611-WA-
1/2017 од 19.06.2001.г.    

Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређивање  грађевинског земљишта, а на основу издатих   потврда ЈП
«Паланка»  из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића број 58, под  бројем
381/2 од 06.06.2017.године и 415/2 од 20.06.2017.године.



Уз пријаву радова поднету 19.06.2017. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје дато Илић Зорану из Смед. Паланке, 
     -     потврду о правноснажности  грађевинске дозволе број ROP-
          SPA-7187-GR-3/2017 од 13.04.2017. издату од овог Одељења;

- грађевинску  дозволу  број ROP-SPA-7187-CPI-1/2017  од
31.03.2017.   

- потврде  ЈП»  Паланка»  из  Смед.Паланке  да  инвеститор  није  у
обавези  да    плаћа  допринос  за  уређивање  грађевинског
земљишта издате под бројем 381/2 од 06.06.2017.године и 415/2
од 20.06.2017.године 

- доказ о уплати републичке административне таксе 
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

  

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  24.06.2017.  године  а
Датум планираног завршетка  радова је 15.09.2017. године;

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 19.06.2017. године.

                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                Мирослава Возић,дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-18778-WA-3/2018
Датум: 01.06.2018.године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео  Васић  Вељко  из  Смедеревске  Паланке ,ул.Његошева  бр.13
преко  пуномоћника  Перић  Љубице  из  Смедеревске  Паланке,  за
извођење  радова  на  доградњи  приземља  уз  постојећи  приземни
стамбени објекат на кп. бр.4907 КО Паланка I, у ул.Његошева бр.13 на
основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник
РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС, 24/11,  121/12,  42/13-УС, 50/13-
УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени
гласник  РС»,  бр.  96/2016)  и  члана  29.Закона  о  општем  управном
поступку ( «Службени гласник РС», бр. 18/2016),издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору  Васић Вељку из Смедеревске Паланке,
ул.Његошева бр.13 пријава извођења радова на доградњи приземља уз
постојећи приземни стамбени објекат  на кп. бр.4907  КО  Паланка  I, у
ул.Његошева бр.13, а у складу са решењем о грађевинској дозволи овог
Одељења број ROP-SPA-18778-CPI-1/2016 од 17. 08.2016.године, а који
је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне
регистре  поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-18778-WA-
3/2018 од 31.05.2018.године. 

Инвеститор  је  једнократно  уплатио  допринос  за  уређивање
грађевинског  земљишта,  а  што  је  утврђено  на  основу  потврде  ЈП
«Паланка»  из  Смед.  Паланке,  ул.  Вука  Караџића  бр.  58,  издате  под
бројем 343/2 од 28.05.2018. године.



Уз пријаву радова поднету 31.05.2018. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје  подносиоца  захтева  дато  Перић  Љубици  из
Смед.Паланке,

- потврду ЈП « Паланка» из Смед.Паланке издату под бројем 343/2
од  28.05.2018.године  да  је  Васић  Вељко  из  Смед.Паланке  из
Смедеревске Паланке једнократно уплатио допринос за уређење
грађевинског земљишта за извођење наведених радова у износу
од 67.620,45 динара;

- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати  републичке административне таксе за издавање

потврде о пријави радова;
     -    доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  09.06.2018.године  а
датум планираног завршетка радова је 30.06.2019.године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 31.05.2018.године.

                                                                          
         

                                                                              
                                                                                            
                                                                                                            НАЧЕЛНИК             

            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ         
Драгослав Живанчевић 



Република Србија 
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа 
Одељење за имовинско-правне,
стамбено-комуналне, грађевинске 
и урбанистичке послове 
Број: ROP-SPA-19642-WA-4/2016
Датум: 31.08.2016. године 
Смедеревска Паланка 

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења радова коју  је
поднео  Ресавац  Живомир  из  Азање,  ул.  Светог  Саве  бр.  40  преко
пуномоћника Синђелић Јелене из Београда, ул. Јужни булевар бр. 105,
на  основу  члана  148.  Закона  о  планирању  и  изградњи («Службени
гласник РС», број 72/09, 81/09- испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и145/14), члана 32. Правилника о поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени
гласник  РС»,  бр.  113/15)  и  члана  162.  Закона  о  општем  управном
поступку  («Службени  лист  РСЈ»,  бр.  33/97  и  31/01  и  «Службени
гласник РС», бр. 30/2010), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Ресавац Живомиру из Азање, ул. Светог
Саве  бр.  40,  пријава  извођења  радова  на  изградњи  пољопривредног
објекта – базен за наводњавање усева на кп.  бр.  8950/1 КО Азања у
Азањи,  а  у  складу  са  правноснажном  грађевинском  дозволом  овог
Одељења број  ROP-SPA-19642-ISAWHA-2/2016 од 18.08.2016. године,
а  који  је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за
привредне  регистре  поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-
19642-WA-4/2016 од 29.08.2016. године.



Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређивање  грађевинског  земљишта,  а  на  основу  потврде  издате  под
бројем 840/2 од 18.08.2016. године од ЈП «Паланка» из Смед. Паланке,
ул. Вука Караџића бр. 58.

Уз пријаву радова поднету 29.08.2016. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје дато Синђелић Јелени из Београда, ул. Јужни булевар
бр. 105 од 21.07.2016. године; 

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број ROP-SPA-
19642-GR-3/2016 од 29.08.2016. године;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум планираног  почетка  извођења  радова  је  07.09.2016.  године,  а
датум планираног завршетка радова је 07.09.2018. године. 

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 29.08.2016. године.

                                                                                НАЧЕЛНИК
                                                         Мирослава Возић, дипл. правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-19725-WA-3/2017
Датум: 04.09.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео  Божић  Горан  из  Смед.  Паланке,  ул.  Др  Рајса,  бр.  13,  преко
пуномоћника  Стевановић  Милице  из  Смед.  Паланке,  ул.  Војводе
Путника, бр. 34, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 31. и 32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15 и 96/2016) и
члана  29.  Закона  о  општем управном поступку  («Службени  гласник
РС», бр. 18/16), издаје

О б а в е ш т е њ е 

Пријава почетка извођења радова Божић Горана из Смед. Паланке, ул.
Др Рајса,  бр.  13,  поднета  преко Централног информационог система
Агенције  за  привредне  регистре  под  бројем   ROP-SPA-19725-WA-
3/2017 од 02.09.2017.године, за изградњу стамбеног објекта спратности
П+1 на кп. бр. 5026/1 КО Паланка I у ул. Др Рајса, бр. 13, одбацује се,
јер не испуњава формалне услове за даље поступање по пријави.

Овом Одељењу Божић Горан из Смед. Паланке, ул. Др Рајса, бр. 13,
поднео  је  пријаву  радова  кроз  информациони  систем  Агенције  за
привредне регистре заведену под бројем ROP-SPA-19725-WA-3/2017 



од 02.09.2017.године за извођење радова на кп. бр. 5026/1 КО Паланка I
у ул. Др Рајса, бр. 13.

Поступајући по члану 31.  и 32.  Правилника о  поступку  спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  надлежни  орган  је
провером  испуњености  формалних  услова  за  поступање  по  пријави,
утврдио  да  је  надлежан  за  поступање  по  пријави,  да  је  пријава
извршена на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи и да
иста не садржи све прописане податке,  у  смислу датума планираног
почетка радова,  јер је као датум уписан 31.08.2017.године, а пријава
радова кроз ЦИС је поднета 02.09.2017.године, а чл. 31. Правилника о
поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем
одређено је да се пријава радова врши најкасније 8 дана пре почетка
извођења радова. 

                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                              Мирослава Возић, дипл. правник

                                                                     



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-21410-WA-5/2016
Датум: 20.10.2016. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео  ОДС”ЕПС  Дистрибуција”доо  Београд,Електродистрибуција
Смедерево,погон  Смедеревска  Паланка,ул.Радмиле  Шишковић  бр.2,
преко  пуномоћника  Марковић  Живадина  из  Смед.Паланке,
ул.Шулејићева   бр.223,  на  основу  члана  148.  Закона о  планирању и
изградњи  («Службени гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,
24/11,  121/12,  42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),  члана
32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и члана 162.
Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ  инвеститору  ОДС  ”Електродистрибуција”  доо
Београд, Електодистрибуција Смедерево, погон Смедеревска Паланка,
ул.Радмиле Шишковић бр.2 пријава извођења радова на кп. бр. 3216 КО
Паланка I, а у складу са решењем  о одобрењу за извођење радова  овог
Одељења број ROP-SPA-21410-ISAWHA-2/2016  од 22.09.2016. године,
а  који  је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за
привредне  регистре  поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-
21410-WA-5/2016 од 19.10.2016. године. 

Инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за  уређивање
грађевинског земљишта, а на основу издате   потврде ЈП «Паланка» из
Смед.  Паланке,  ул.  Вука  Караџића  бр.  58,  број  935/2  од  14.12.2015.
године. 



Уз пријаву радова поднету 19.10.2016. године инвеститор је приложио
  

- пуномоћје  подносиоца  захтева  дато  Марковић  Живадину  из
Смед.Паланке од 30.08 2016.године   

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број  ROP-SPA-
21410-GR-4/2016;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  28.10.2016.  године  а
датум планираног завршетка радова је 04.11.2016. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 19.10.2016. године.

                                                                               НАЧЕЛНИК
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-21951-WA-4/2017
Датум: 12.06.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  су
поднели Станојловић Игор и Иван из  Глибовца,  преко пуномоћника
Стевановић Милице из Смед. Паланке, ул. Војводе Путника бр. 34, за
изградњу  економског  објекта  –  живинарника  -  фарма  за  узгој  кока
носиља – матично јато на кп. бр. 2016 КО Глибовац I, на основу члана
148.  Закона  о  планирању  и  изградњи  («Службени  гласник  РС»,  бр.
72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС,  132/14 и  145/14),  члана 32.  Правилника о  поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Службени гласник РС»,
бр. 113/15 и 96/2016) и члана 136. Закона о општем управном поступку
«Службени гласник РС», бр. 18/2016), издаје

О б а в е ш т е њ е 

Пријава  почетка  извођења  радова  Станојловић  Игора  и  Ивана  из
Глибовца, поднета преко Централног информационог система Агенције
за  привредне  регистре  под  бројем   ROP-SPA-21951-WA-4/2017  од
07.06.2017.године,  за  изградњу  економског  објекта  –  живинарника  -
фарма за узгој кока носиља – матично јато на кп. бр. 2016 КО Глибовац
I у Глибовцу, одбацује се, јер не испуњава формалне услове за даље
поступање по пријави.

Овом  Одељењу  Станојловић  Игор  и  Иван  из  Глибовца,  поднели  су
пријаву  радова  кроз  информациони  систем  Агенције  за  привредне
регистре  заведену  под  бројем  ROP-SPA-21951-WA-4/2017  од



07.06.2017.године за извођење радова на кп. бр. 2016 КО Глибовац I у
Глибовцу.

Поступајући  по  члану  32.  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  надлежни  орган  је
провером  испуњености  формалних  услова  за  поступање  по  пријави,
утврдио  да  је  надлежан  за  поступање  по  пријави,  да  је  пријава
извршена на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи, да уз
исту  није  достављена  правноснажна  грађевинска  дозвола  број  ROP-
SPA-11884-CPI-1/2016  од 15.05.2017.године, а у пријави је погрешно
наведен број  претходног предмета  у систему е  дозволе,  тако што је
уместо броја грађевинске дозволе  ROP-SPA-11884- CPI-1/2017 уписан
број ROP-KUC-21951-WA-3/2016. 

                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                              Мирослава Возић, дипл. правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-22384-WA-1/2018
Датум:03.08.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено – грађевинске,
урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске
управе  Општине  Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка
извођења радовa на реконструкцији и надградњи приземног стамбеног објекта у
стамбени  објекат  спратности-Пр+1,  саграђен  на  кп.бр.5006 КО  Паланке I у
ул.Др.Рајса  бр.13/6,  коју  је  поднела Стојановић Јасмина  из  Смед.Паланке,ул.
Црвене  армије  бр.21  преко  пуномоћника  Илић  Зорана  из  Смед.Паланке,ул.
Паланачке чете  бр.28,   на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 98/13-УС,  132/14 и  145/14),  члана  32.  Правилника  о поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник
РС», бр. 113/15, 96/16 и 120/17) и члана 29. Закона о општем управном поступку
(«Службени   гласник  РС»,  број  18/2016),  начелник  Вељко  Михајловић  по
овлашћењу начелника Општинске управе Општине Смед.Паланка број 20-4/18-
01/1 од 01.06.2018.године, издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Стојановић Јасмини из Смед.Паланке, ул.Црвене
армије  бр.21, пријава  извођења  радова  на  реконструкцији  и надградњи
приземног стамбеног објекта у стамбени објекат спратности-Пр+1, саграђен на
кп.бр.5006 КО Паланка I,  у ул.Др.Рајса бр.13/6,  а  у  складу са  грађевинском
дозволом  издатом  од  овог  Одељења  број  ROP-SPA-9552-CPI-1/2018 од
20.04.2018. године, а коју је преко централног информационог система Агенције
за  привредне регистре  поднела овом Одељењу пријаву број  ROP-SPA-22384-
WA-1/2018 од 02.08.2018.године.

Потврђује  се  да   је  инвеститор  уплатио  једнократно  допринос  за  уређивање
грађевинског  земљишта, а  што  је  утврђено на  основу  издате  потврде   ЈП



«Паланка»  из  Смед.Паланке,  ул.Вука  Караџића  бр.58,  број  311/2  од
08.05.2018.године.

Уз пријаву радова поднету 02.08.2018.године инвеститор је приложио:

- овлашћење  подносиоца  захтева дато  Илић  Зорану  из
Смед.Паланка,ул.Паланачке чете бр.28,
-       потврду ЈП »Паланка» из Смед.Паланке бр.311/2 од 08.05.2018.године да  је
инвеститор  једнократно  уплатио   допринос  за  уређивање   грађевинског
земљишта за  реконструкцију  и надградњу  приземног  стамбеног  објекта  у
стамбени објекат  спратности-Пр+1 саграђен   на кп.  бр.5006 КО Паланка 1 у
износу од 81.877,35 динара, 
-      уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем 
електричне енергије број 83.4-0.0-Д.11.05-70240/3-18 
-      решење о грађевинској дозволи издато од овог Одељења број ROP-SPA-
9552-CPI-1/2018 од 20.04.02018.године
-       потврду о праноснажности грађевинске дозволе издата под бројем ROP-
SPA-9552-GR-2/2018 од 10.05..2018.године
-     доказ о уплати републичке административне таксе  за издавање потврде о
пријави радова,
-       доказ о уплати републичке административне таксе;
-        доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

 Датум планираног почетка извођења радова је 13.08.2018. године, а датум
 планираног завршетка радова је 30.04.2019. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве,
односно од  02.08.2018. године.

 

Обрађивач                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић,дипл.прав.                             Вељко Михајловић,дипл.инг.п.а.



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-25892-WA-1/2018
Датум: 05.09.2018.године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре Општинске  управе  Општине  Смедеревска  Паланка,
поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је  поднео  «
Народни  музеј  »  из  Смед.Паланке,ул.Трг  хероја  бр.5  преко
пуномоћника  «АМТ-инжењеринг  Мирко  Талијан  ПР»  ИЗ
Смед.Паланке,ул.Змај  Јовина  бр.28  за  извођење  радова  на
инвестиционом  одржавању  објекта  саграђеног  на  кп.бр.2965
КОПаланкаI, у  ул.Трг  хероја  бр.5,на  основу  члана  148.Закона  о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр.
64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и
145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник  РС»,
бр.113/15,96/2016 и  120/17)  и  члана  29.Закона  о  општем  управном
поступку  (  «Службени  гласник  РС»,  бр.18/2016),  начелник  Вељко
Михајловић  по  овлашћењу  начелника  Општинске  управе  Општине
Смедеревска Паланка број 22-4/18-01/1 од 01.06.2018.године,издаје

П О Т В Р Д У 

«Народни  музеј»  из  Смед.Паланке,ул.Трг  хероја  бр.5  преко
пуномоћника  «АМТ-инжењеринг  Мирко  Талијан  ПР»  из
Смед.Паланке,ул.Змај  Јовина  бр.28,  поднео  je преко  централног
информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре овом
Одељењу  пријаву  почетка  извођења  радова  под  бројем  ROP-SPA-
25892-WA-1/2018  од  04.09.2018.године  за  радове  на  инвестиционом
одржавању  објекта,  саграђеног  на  кп.бр.2965  КО  Паланка1,у  ул.Трг
хероја  бр.5 и иста се одбацује,  јер не испуњава формалне услове за
даље поступање .



Поступајући  по  члану  32.Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене  процедуре  електронским  путем  надлежни  орган  је
провером  испуњености  формалних  услова  за  поступање  по  пријави
утврдио, да је надлежан за поступањепо пријави,да је пријава извршена
на основу члана 145.Закона о планирању и изградњи, да је уз пријаву
приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде, а да уз пријаву
није достављена потврда о измирењу обавеза у погледу доприноса за
уређивање грађевинског земљишта, као и да подносилац пријаве није
лице које у складу са Законом може извршити пријаву тих радова, јер је
решење о  одобрењу извођења радова  на  изградњи унутрашње гасне
инсталације у зграду културе-Народни музеј саграђен на кп.бр.2965 КО
Паланка1  издата  инвеститору  Општини  Смедеревска  Паланка  из
Смед.Паланке,ул.Вука Караџића бр.25.
                                                                          
         

Обрађивач                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић,дипл.прав.                                    Вељко Михајловић,дипл.инг.п.а.  

                                                                                            



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-26855-WA-1/2016
Датум: 12.10.2016. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео Томић Саша из Раче, ул. Цариградска бр. 1, преко пуномоћника
Марковић Јована из Раче, ул. Светог Саве бр. 1, на основу члана 148.
Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,  бр. 72/09,
81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,
132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Службени гласник РС»,
бр.  113/15)  и  члана  162.  Закона  о  општем  управном  поступку
(«Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и «Службени гласник РС», бр.
30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Томић Саши из Раче,  ул.  Цариградска
бр.  1  пријава  извођења  радова  на  реконструкцији  и  доградњи
приземног стамбеног објекта у стамбено – пословни објекат спратности
П+1 на кп. бр. 3303 КО Паланка I, у ул. Вука Караџића бр. 8, а у складу
са  правноснажном грађевинском дозволом овог  Одељења  број  ROP-
SPA-24183-CPI-1/2016   од  29.09.2016.  године,  а  који  је  преко
централног  информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре
поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-26855-WA-1/2016 од
12.10.2016. године. 

Потврђује  се  да  је  инвеститор  уплатио  једнократно  допринос  за
уређивање грађевинског земљишта у износу од 447.679,95 динара, а на
основу уговора о доприносу за уређивање грађевинског земљишта под
бројем  1009/2  од  29.09.2016.  године закључен са  ЈП  «Паланка»  из
Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58. 



Уз пријаву радова поднету 12.10.2016. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје дато Марковић Јовану из Раче, (О.в. бр. 5963/2016 од
04.07.2016. године);

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број  ROP-SPA-
24183-GR-2/2016 од 10.10.2016.године;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  20.10.2016.  године  а
датум планираног завршетка радова је 20.10.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 12.10.2016. године.

                                                                               НАЧЕЛНИК
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-11884-WA-3/2017
Датум: 13.09.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре  Општинске  управе  Општине  Смедеревска  Паланка,
поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  на  изградњи
економског  објекта  –  живинарске  фарме  за  узгој  кока  носиља  –
матично јато, на кп. бр. 2016 КО Глибовац  I,  спратности – приземље,
коју  су  поднели  Станојловић  Игор  и  Иван  из  Глибовца,  преко
пуномоћника  Стевановић  Милице  из  Смед.  Паланке,  ул.  Војводе
Путника, бр. 34, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС»,  бр.  113/15 и 96/16)  и
члана 29. Закона о општем управном поступку ( «Службени гласник
РС», бр. 18/2016), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ инвеститорима  Станојловић  Игору  и  Ивану  из
Глибовца, пријава извођења радова на изградњи економског објекта –
живинарске фарме за узгој кока носиља – матично јато, на кп. бр. 2016
КО Глибовац I, спратности – приземље, а у складу са правноснажном
грађевинском дозволом овог Одељења број ROP-SPA-11884-CPI-1/2017
од  15.05.2017.  године,  а  који  су  преко  централног  информационог
система  Агенције  за  привредне  регистре  поднели  овом  Одељењу
пријаву број ROP-SPA-11884-WA-3/2017 од 12.09.2017. године. 

Потврђује  се  да  инвеститори нису  у  обавези  да  уплате  допринос  за
уређивање грађевинског земљишта, а на основу дописа ЈП «Паланка»



из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58, број 300/2 од 15.05.2017.
године.  

Уз  пријаву  радова  поднету  12.09.2017.  године  инвеститори  су
приложили:

- решење  овог  Одељења  број  501-46/2017-XIII/2  од
19.05.2017.године  да није потребна процена утицаја на животну
средину за изградњу наведеног објекта

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број  ROP-SPA-
11884-GR-2/2017 од 15.06.2017. године;

- пуномоћје подносиоца захтева дато Стевановић Милица из Смед.
Паланке, ул. Војводе Путника, бр. 34; 

- потврду  ЈП  «Паланка»  из  Смед.  Паланке,  бр.  300/2  од
15.05.2017.године  да  инвеститори  нису  у  обавези  да  уплате
допринос за уређивање грађевинског земљишта;

- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  20.09.2017.  године  а
датум планираног завршетка радова је 20.10.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 12.09.2017. године.

                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија 
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа 
Одељење за имовинско-правне,
стамбено-комуналне, грађевинске 
и урбанистичке послове 
Број: ROP-SPA-26891-WA-1/2017
Датум: 05.09.2017. године 
Смедеревска Паланка 

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско-правне,  стамбено-
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре  Општинске  управе  Општине  Смедеревска  Паланка,
поступајући  по  пријави  почетка  извођења радова на  изградњи
стамбеног објекта на кп. бр. 5026/1 КО Паланка I, спратности П+1, коју
је поднео Божић Горан из Смед. Паланке, ул. Др Рајса, бр. 13, преко
пуномоћника  Стевановић  Милице  из  Смед.  паланке,  ул.  Војводе
Путника, бр. 34, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  број  72/09,  81/09-  испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС»,  бр.  113/15 и 96/16)  и
члана  29.  Закона  о  општем управном поступку  («Службени  гласник
РС», бр. 18/2016), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Божић Горану из Смед. Паланке, ул. Др
Рајса, бр. 13, пријава извођења радова на изградњи стамбеног објекта
на  кп.  бр.  5026/1  КО  Паланка  I,  спратности  П+1,  а  у  складу  са
правноснажном грађевинском дозволом овог Одељења број ROP-SPA-
19725-CPI-1/2017од  07.07.2017.  године,  а  који  је  преко  централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднео овом



Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-26891-WA-1/2017  од  04.09.2017.
године.

Потврђује  се  да  је  инвеститор  уплатио  допринос  за  уређивање
грађевинског земљишта, а на основу издате потврде ЈП «Паланка» из
Смед.  Паланке,  ул.  Вука  Караџића  бр.  58,  број  530/2  од  24.08.2017.
године.

Уз  пријаву  радова  поднету  дана  04.09.2017.  године  инвеститор  је
приложио:

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број ROP-SPA-
19725-GR-2/2017 од 26.07.2017.године;

- грађевинску  дозволу  издату  од  овог  Одељења  број  ROP-SPA-
19725-CPI-1/2017од 07.07.2017. године;

- пуномоћје подносиоца захтева дато Стевановић Милици из Смед.
Паланке, ул. Војводе Путника, бр. 34; 

- потврду  ЈП  «Паланка»  из  Смед.  Паланке,  број  530/2  од
04.08.2017.  године  да  је  инвеститор  једнократно  уплатио
допринос за уређивање грађевинског земљишта;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум планираног  почетка  извођења  радова  је  12.09.2017.  године,  а
датум планираног завршетка радова је 31.08.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 04.09.2017. године.

                                                                НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                          Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-27210-WA-6/2018
Датум:30.05.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове – Одсек за  имовинско – правне,  стамбено  – грађевинске,  урбанистичке
послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине
Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радовa на
изградњи стамбено-пословног објекта спратности – Пр+6 и гараже у два нивоа, на
кп.бр.2969 КО Паланке I у ул.Пионирска бб, коју је поднела Мировић Светлана из
Баничине,  преко  пуномоћника  Перић  Љубице из  Смед.Паланке,ул.Бранка
Радичевића  бр.1 на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15,
96/16  и  120/17)  и  члана  29.  Закона  о  општем  управном  поступку  («Службени
гласник РС», број 18/2016), начелник Мирослава Возић  по овлашћењу начелника
Општинске  управе  Општине  Смедеревска  Паланка  број  20-22/13-01/1  од
22.07.2013. године, издаје 

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору  Мировић Светлани из Баничине пријава почетка
извођења  радова  на изградњи  стамбено-пословног  објекта  спратности –Пр+6  и
гараже у два нивоа, на кп.бр.2969 КО Паланке I у ул.Пионирска бб, а у складу са
грађевинском дозволом   издатом  од овог Одељења под број ROP-SPA-27210-CPI-
4/2018 од 03.05.2018.године, а који је преко централног информационог система
Агенције  за  привредне  регистре  поднео  овом Одељењу пријаву број  ROP-SPA-
27210-WA-6/2018 од 29.05.2018. године.

Потврђује  се  да  је инвеститор  једнократно уплатио допринос  за  уређивање
грађевинског земљишта, а што је утврђено на основу издате потврде  ЈП «Паланка»
из Смед.Паланке, ул.Вука Караџића бр.58, број 344/2 од 28.05. 2018.године.



Уз пријаву радова поднету 29.05.2018. године инвеститор је приложио:

- овлашћење  подносиоца  захтева дато  Перић  Љубици  из
Смед.Паланке,ул.Бранка Радичевића бр.1 

- потврду ЈП »Паланка» из Смед. Паланке бр.344/2 од 28.05.2018.године да је
инвеститор једнократно уплатио  допринос  за  уређивање   грађевинског
земљишта,у износу од 4.303.118,68 динара;

- доказ о уплати републичке административне таксе за издавање потврде о
пријави радова

- доказ о уплати републичке административне таксе
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,
- -признаница о измиреном доприносу за уређење грађевинског земљишта.

Датум планираног почетка извођења радова је 06.06.2018. године а датум
 планираног завршетка радова је 30.04.2020. године.

Рок за завршетак радова почиње да тече од дана подношења ове пријаве, односно
од  29.05.2018. године.

                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                             Мирослава Возић, дипл. правник
            

                                                                                     



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-27417-WA-4/2017
Датум: 17.02.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео Павловић Никола из Смед. Паланке, ул. Пастерова бр. 14, преко
пуномоћника  Илић Зорана из Смед.Паланке,ул Паланачке чете бр.28,
на  основу  члана  148.  Закона  о  планирању  и  изградњи  («Службени
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 32. Правилника о поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени
гласник  РС»,  бр.  113/15 и  96/16)  и  члана  162.  Закона  о  општем
управном  поступку  («Службени  лист  СРЈ»,  бр.  33/97  и  31/01  и
«Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Павловић Николи из Смед. Паланке, ул.
Пастерова бр.  14  пријава  извођења  радова  на  изградњи  приземног
стамбеног објекта на кп. бр. 843/2 КО Паланка I, у ул. 27.Марта бб, а у
складу са правноснажном грађевинском дозволом овог Одељења број
ROP-SPA-27417-CPIH-2/2016   од  01.11.2016.  године,  а  који  је  преко
централног  информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре
поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-27417-WA-4/2016 од
14.02.2017. године. 

Потврђује  се  да је инвеститор  једнократно  измирио допринос  за
уређивање грађевинског земљишта у износу од 358.178,67 динара, а на
основу потврде ЈП «Паланка» из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр.
58, број 105/2 од 14.02.2017. године. 



Уз пријаву радова поднету 14.10.2016. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје дато Илић Зорану из Смед.Паланке;
- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број  ROP-SPA-

27417-GR-3/2016 од 13.02.2017. године;
- потврда ЈП»Паланка» из Смед.Паланке издата 14.02.2017.године

под  бројем  105/2   да  је  инвеститор  једнократно  измирио
допринос за уређење грађевинког земљишта ,

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  25.02.2017.  године  а
датум планираног завршетка радова је 25.08.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 14.10.2016. године.

                                                                               НАЧЕЛНИК
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-27559-WA-4/2017
Датум: 17.02.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова на
изградњи  стамбеног  објекта  на  кп.бр.9612/1  КО  Селевац    коју  је
поднео Шиљић Срећко из Селевца, преко пуномоћника Илић Зорана из
Смед.Паланке,ул Паланачке чете бр.28, на основу члана 148. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр.
64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и
145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15 и
96/16) и члана 162. Закона о општем управном поступку («Службени
лист  СРЈ»,  бр.  33/97  и  31/01  и  «Службени  гласник  РС»,  бр.  30/10),
издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  инвеститору  Шиљић  Срећку  из  Селевца  пријава
извођења радова на изградњи стамбеног објекта   спратности П+Пк на
кп. бр.  9612/1 КО Селевац  , у Селевцу, а у складу са правноснажном
грађевинском  дозволом  овог  Одељења  број  ROP-SPA-27559-CPIH-
2/2016  од  03.11.2016.  године,  а  који  је  преко  централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднео овом
Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-27559-WA-4/2016 од  16.02.2017.
године. 

Потврђује  се  да  инвеститор није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за
уређивање грађевинског земљишта , а на основу потврде ЈП «Паланка»
из Смед. Паланке, ул. Вука Караџића бр. 58, број  103/2 од 14.02.2017.
године. 



Уз пријаву радова поднету 16.02.2017. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје дато Илић Зорану из Смед.Паланке;
- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број  ROP-SPA-

27559-GR-3/2016 од 13.02.2017. године;
- потврда ЈП»Паланка» из Смед.Паланке издата 14.02.2017.године

под  бројем  103/2  да   инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа
допринос за уређивање грађевинког земљишта ,

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  25.02.2017.  године  а
датум планираног завршетка радова је 25.08.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 16.02.2017. године.

                                                                               НАЧЕЛНИК
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-27780-WA-4/2018
Датум:19.10.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено – грађевинске,
урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске
управе  Општине  Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка
извођења  радовa на изградњи  индустијског  објекта  -  котларнице,спратности-
приземље , на кп.бр.6491/4 КО Паланке I у ул.Јозефа Шулца бр.2, коју је поднео
«  Соко  Штарк» доо  Београд,огранак  Паланачки  кисељак.  ул.Булевар  Пеке
Дапчевића бр.29 преко пуномоћника Лазић Смиљана из Новог Сада, ул.Булевар
ослобођења  бр.14,   на  основу  члана  148.  Закона  о  планирању  и  изградњи
(«Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-
УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана 32.Правилника  о  поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник
РС», бр.113/15, 96/16 и 120/17) и члана 29.Закона о општем управном поступку
(«Службени   гласник  РС»,  број  18/2016),  начелник  Вељко  Михајловић  по
овлашћењу начелника Општинске управе Општине Смед.Паланка број 20-4/18-
01/1 од 01.06.2018.године, издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ инвеститору  «СОКО  ШТАРК» доо  Београд,огранак
Паланачки кисељак, ул.Булевар Пеке Дапчевића бр.29  пријава извођења радова
на изградњи  индустијског  објекта  -  котларнице,  спратности-приземље,на
кп.бр.6491/4 КО Паланка I, у ул.Јозефа Шулца бр.2, а у складу са  грађевинском
дозволом  издатом  од  овог  Одељења  број  ROP-SPA-27780-CPIН-2/2016 од
31.10.2016.године, а која је преко централног информационог система Агенције
за привредне регистре поднета овом Одељењу  под   бројем   ROP-SPA-27780-
WA-4/2018 од 18.10.2018.године.

Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плати  допринос  за  уређивање
грађевинског  земљишта, а  што  је  утврђено на  основу  издате  потврде   ЈП



«Паланка»  из  Смед.Паланке,  ул.Вука  Караџића  бр.58,  број  1118/2  од
26.10.2016.године.

Уз пријаву радова поднету 18.10.2018.године инвеститор је приложио:

- овлашћење подносиоца захтева дато Лазић Смиљану из Новог Сада,ул.Булевар
ослобођења бр.14,
-  потврду  ЈП  »Паланка»  из  Смед.Паланке  бр.1118/2 од  26.10.2016.године  да
инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа   допринос  за  уређење  грађевинског
земљишта  за  изградњу  индустијског  објекта  -  спратности-приземље  на
кп.бр.6491/4 КО Паланка I, у ул.Јозефа Шулца бр.2 ,
-  решење о грађевинској дозволи издато од овог Одељења број ROP-SPA-27780-
CPIН-2/2016 од 31.10.2016.године,
-  доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе   за  издавање потврде  о
пријави радова,
-   доказ о уплати републичке административне таксе;
-   доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

 Датум планираног почетка извођења радова је 05.11.2018. године, а датум
 планираног завршетка радова је 31.12.2021. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве,
односно од  18.10.2018. године.

 

Обрађивач                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић,дипл.прав.                             Вељко Михајловић,дипл.инг.п.а.



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-27870-WA-6/2018
Датум:18.04.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне,  стамбено – грађевинске,  урбанистичке
послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине
Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова коју  је
поднео  Стевановић  Велиша  из  Селевца,  преко  пуномоћника  Перић  Љубице  из
Смед.  Паланке,  ул.  Бранка  Радичевића,  бр.  1,  на  основу  члана  148.  Закона  о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС,
24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења обједињене  процедуре  електронским  путем
(«Службени гласник РС», бр. 113/15, 96/16 и 120/17) и члана 29. Закона о општем
управном поступку («Службени  гласник РС», број 18/2016), начелник Мирослава
Возић   по  овлашћењу  начелника  Општинске  управе  Општине  Смедеревска
Паланка број 20-22/13-01/1 од 22.07.2013. године, издаје 

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Стевановић Велиши из Селевца пријава извођења
радова на изградњи стамбеног објекта спратности – приземље, на кп.бр.8688 КО
Селевац, а  у складу са решењем о грађевинској дозволи овог Одељења  број ROP-
SPA-27870-CPIH-3/2017  од  13.10.2017. године,  а  који  је  преко  централног
информационог  система  Агенције  за  привредне  регистре  поднео овом Одељењу
пријаву број ROP-SPA-27870-WA-6/2017 од 17.04.2018. године.

Инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за  уређивање  грађевинског
земљишта, а на основу издате потврде  ЈП «Паланка» из Смед.Паланке, ул.Вука
Караџића бр.58, број, 284/2  од  17.04.2018.године.

Уз пријаву радова поднету  17. 04.2018. године инвеститор је приложио:

- Оверено  пуномоћје  подносиоца  захтева  дао  Перић  Љубици  из  Смед.
Паланке од 06.09.2017. године у Бечу под бројем 1777/2017;



- решење о грађевинској дозволи издато од овог Одељења под бројем  ROP-
SPA-27870-CPIH-3/2017  од 13.10.2017. године;

- потврда  ЈП  «Паланка»  из  Смед.паланке  издата  под  бројем  284/2  од
17.04.2018. године;

- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП,

Датум планираног почетка извођења радова је 25.04.2018. године а датум
планираног завршетка радова је 30.11.2018. године.

Рок за завршетак радова почиње да тече од дана подношења ове пријаве, односно
17.04.2018. године.

                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                                             Мирослава Возић, дипл. правник
            

                                                                                     



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-27914-WA-3/2017
Датум: 16.03.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне,  стамбено – грађевинске,  урбанистичке
послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине
Смедеревска  Паланка  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднело  Предузеће  «Техномонт»  доо  из  Аранђеловца,  ул.  Букуљска  бр.  18,  на
основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр.
72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15 и 96/2016) и члана 162.
Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и
«Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

О б а в е ш т е њ е 

Пријава почетка извођења радова Предузећа «Техномонт» доо из Аранђеловца, ул.
Букуљска бр. 18, поднета преко Централног информационог система Агенције за
привредне регистре под бројем ROP-SPA-27914-WA-3/2017 од 15.03.2017. године,
за изградњу новог објекта на кп. бр. 3743 КО Паланка  I у ул. 10. Октобра бр. 15,
одбацује се, јер не испуњава формалне услове за даље поступање по пријави.

Овом Одељењу Предузеће «Техномонт» доо из Аранђеловца, ул. Букуљска бр. 18,
поднело  је  пријаву  радова  кроз  информациони  систем  Агенције  за  привредне
регистре заведену под бројем ROP-SPA-27914-WA-3/2017 од 15.03.2017. године за
извођење радова на кп. бр. 3743 КО Паланка I у ул. 10. Октобра бр. 15.

Поступајући  по  члану  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре  електронским  путем  надлежни  орган  је  провером  испуњености
формалних услова за поступање по пријави, утврдио да је надлежан за поступање
по пријави,  да је пријава извршена на основу члана 145. Закона о планирању и
изградњи и да уз исту није достављено правноснажно решење о извођењу радова
број  ROP-SPA-27914-WA-3/2017 од 07.11.2016. године на основу које је поднета
пријава, као и да није достављена потврда о измирењу обавеза у погледу доприноса
за уређивање грађевинског земљишта.



Пријаву радова подносилац захтева је поднео на основу решења из чл. 145. Закона
о планирању и изградњи број ROP-SPA-27914-WA-2/2016 од 07.11.2016. године, а
увидом у наведени предмет утврђено је да је Манчић Владану из Смед. Паланке
издато одобрење за извођење радова на уградњи унутрашње гасне инсталације у
стамбено  –  пословни објекат  саграђен  на  кп.  бр.  3743 КО Паланка  I под  овим
бројем.

ОБРАЂИВАЧ:                                                        ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Мирослава Возић, дипл. правник                        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                            Нада Несторовић – Николић



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-28899-WA-3/2016
Датум: 27.12.2016. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео Поповић Ђорђе из Глибовца преко пуномоћника Борисављевић
Бранка из Београда, за изградњу стамбеног објекта на кп. бр. 1462/6 КО
Глибовац  I,  на  основу  члана  148.  Закона  о  планирању  и  изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским  путем  («Службени  гласник  РС»,  бр.  96/2016)  и  члана
162. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр.
33/97 и 31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  инвеститору  Поповић  Ђорђу  из  Глибовца пријава
извођења радова на изградњи стамбеног објекта на кп. бр.1462/6 КО
Глибовац I, а  у  складу  са  решењем  о  грађевинској  дозволи  овог
Одељења број ROP-SPA-28899-CPI-2/2016 од 14.12.2016. године, а који
је  преко  централног  информационог  система  Агенције  за  привредне
регистре  поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-28899-WA-
3/2016 од 23.12.2016. године. 

Инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за  уређивање
грађевинског земљишта, а на основу потврде ЈП «Паланка» из Смед.
Паланке,  ул.  Вука  Караџића  бр.  58,  издате  под  бројем 1305/2  од
16.12.2016. године.
Уз пријаву радова поднету 23.12.2016. године инвеститор је приложио:



- пуномоћје  подносиоца  захтева  дато  Борисављевић  Бранку  из
Београда од 20.12.2016. године;

- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број  ROP-SPA-
28899-GR-4/2016 од 26.12.2016. године;

- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  31.12.2016.  године  а
датум планираног завршетка радова је 20.07.20170. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 23.12.2016. године.

ОБРАЂИВАЧ                                                            НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић, дипл.прав.                     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                          Драган Милић, дипл.прав.



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-30015-WA-2/2018
Датум:19.10.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено – грађевинске,
урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске
управе  Општине  Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка
извођења  радовa на инвестиционом  одржавању  зграде  Народног  музеја,
спратности-По+Пр+1 , на кп.бр.2965 КО Паланке I у ул.Трг хероја бр.5, коју је
поднео  Народни  музеј  из  Смед.Паланке,ул.Трг  хероја  бр.5  и  финансијера
Министарства културе и информисања из Београда,ул.Влајковићева бр.3 преко
пуномоћника  Самосталне  радње за  пројектовање,инжењеринг  и  консалтинг  «
АМТ-Инжењеринг Мирко Талијан ПР» из Смед.Паланке,ул.Змај Јовина бр.28,
на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
бр. 72/09,  81/09-испр.  64/10-УС, 24/11, 121/12,  42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14  и  145/14),  члана 32.Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник  РС»,  бр.113/15,  96/16  и
120/17) и члана 29.Закона о општем управном поступку («Службени  гласник
РС»,  број  18/2016),  начелник  Вељко  Михајловић  по  овлашћењу  начелника
Општинске  управе  Општине  Смед.Паланка  број  20-4/18-01/1  од
01.06.2018.године, издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору Народном музеју из Смед.Паланке,ул.Трг хероја
бр.5  и  финансијеру  Министарству  културе  и  информисања  из
Београда,ул.Влајковићева  бр.3  пријава  извођења  радова  на инвестиционом
одржавању зграде  Народног музеја,  спратности-По+Пр+1 ,  на  кп.бр.2965 КО
Паланке I у ул.Трг хероја бр.5  ,  а  у складу са  решењем о одобрењу извођења
радова  издатом  од  овог  Одељења  број  ROP-SPA-30015-ISAW-1/2018 од
10.10.2018.године, а која је преко централног информационог система Агенције
за привредне регистре поднета овом Одељењу  под   бројем   ROP-SPA-30015-
WA-2/2018 од 18.10.2018.године.



Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плати  допринос  за  уређивање
грађевинског  земљишта, а  што  је  утврђено на  основу  издате  потврде   ЈП
«Паланка»  из  Смед.Паланке,  ул.Вука  Караџића  бр.58,  број  532/2  од
10.10.2018.године.

Уз пријаву радова поднету 18.10.2018.године инвеститор је приложио:

- овлашћење  подносиоца  захтева дато  Самосталнoj  радњи  за  пројектовање,
инжењеринг  и  консалтинг  «  АМТ-Инжењеринг  Мирко  Талијан  ПР  » из
Смед.Паланке,ул.Змај Јовина бр.28 под бројем  281/10 од 05.10.2018.године,
-  потврду  ЈП  »Паланка»  из  Смед.Паланке  бр.532/2 од  10.10.2018.године  да
инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа   допринос  за  уређење  грађевинског
земљишта  за  извођења радова на инвестиционом одржавању зграде Народног
музеја, спратности-По+Пр+1 , на кп.бр.2965 КО Паланке I у ул.Трг хероја бр.5
-  решење о одобрењу извођења радова издато од овог Одељења број ROP-SPA-
30015-ISAW-1/2018 од 10.10.2018.године,
-  доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе   за  издавање потврде  о
пријави радова,
-   доказ о уплати републичке административне таксе;
-   доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

 Датум планираног почетка извођења радова је 26.10.2018. године, а датум
 планираног завршетка радова је 31.12.2018. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве,
односно од  18.10.2018. године.

 

Обрађивач                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић,дипл.прав.                             Вељко Михајловић,дипл.инг.п.а.



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-30197-WA-3/2016
Датум: 15.12.2016. године
Смедеревска Паланка

Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне, грађевинске и урбанистичке
послове – Одсек за имовинско – правне,  стамбено – грађевинске,  урбанистичке
послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске  управе  Општине
Смедеревска  Паланка  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднела УР Кафица Caffe из Смедеревске Паланке,ул.Првог српског устанка бр.81,
преко пуномоћника Перић Љубице из Смедеревске Паланке,ул.Бранка Радичевића
бр.1/XIII/6  ,  на  основу члана  148.  Закона  о  планирању и изградњи («Службени
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и
члана 162. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

О б а в е ш т е њ е 

Пријава  почетка  извођења  радова  УР  Кафица  Caffe  из  Смедеревске
Паланке,ул.Првог  српског  устанка  бр.81,  поднета  преко  пуномоћника  Перић
Љубице  из  Смед.Паланке,  на  реконструкцији  пословног  простора  у  приземљу
стамбено-пословног објекта саграђеног  на кп.бр.3740 КО Паланка 1 у ул.Првог
српског  устанка  бр.81  ,који  су  одобрени  решењем  број  ROP-SPA-30197-ISAW-
1/2016 од 06.12.2016. године., не испуњава формалне услове за даље поступање по
пријави.

Овом Одељењу  УР Кафица Caffe из Смедеревске Паланке , поднела   је пријаву
радова кроз информациони систем Агенције за привредне регистре заведену под
бројем ROP-SPA-30197-WA-3/2016 од  14.12.2016.  године за извођење наведених
радова на кп. бр. 3740 КО Паланка I у ул. Првог српског устанка  бр.81.

Поступајући  по  члану  32.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене
процедуре  електронским  путем  надлежни  орган  је  провером  испуњености
формалних услова за поступање по пријави, утврдио да је надлежан за поступање
по пријави,  да је пријава извршена на основу члана  145. Закона о планирању и
изградњи  и  да  уз  исту  није  достављенo  правноснажно  решење  о  одобрењу
извођења радова  броj ROP-SPA-30197- ISAW-1/2016 од 06.12.2016.године.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                          НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић, дипл. правник                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                               Драган Милић, дипл. правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-30197-WA-5/2016
Датум:  21.12.2016. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења радова  коју  је
поднела УР Кафица Caffe  из Смедеревске Паланке ,ул.Првог српског
устанка бр.81  преко пуномоћника  Перић Љубице  из Смед.Паланке, ,
на  основу  члана  148.  Закона  о  планирању  и  изградњи  («Службени
гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 32. Правилника о поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени
гласник  РС»,  бр.  113/15)  и  члана  162.  Закона  о  општем  управном
поступку  («Службени  лист  СРЈ»,  бр.  33/97  и  31/01  и  «Службени
гласник РС», бр. 30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору  УР КАФИЦА CAFFE из Смедеревске
Паланке, ул.Првог српског устанка бр.81 пријава извођења радова на
реконструкцији  пословног простора  у  приземљу стамбено-пословног
објекта спратности П+2 саграђеног  на кп. бр. 3740 КО  Паланка I, а у
складу са решењем о одобрењу за извођење радова  овог Одељења број
ROP-SPA-30197-ISAWHA-2/2016 од 06.12.2016. године, а који је преко
централног  информационог  система  Агенције  за  привредне регистре
поднео  овом  Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-30197-WA-5/2016  од
19.12.2016. године. 

Уз пријаву радова поднету 19.12. 2016. године инвеститор је приложио



 пуномоћје  подносиоца  захтева  дато  Перић  Љубици  из
Смед.Паланке ;

 доказ о уплати Републичке административне таксе;
 доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
 доказ о измирењу  обавеза у погледу доприноса за уређивање

грађевинског  земљишта  у  износу  од  3400,00  динара-потврда
Одељења  за  финансије  Општинске  управе   Општине
Смедеревска Паланка  број120-1/892 од 20.12.2016.године,

 потврду  о  правноснажности  решења  о  одобрењу  извођења
радова издату од овог Одељења  број ROP-SPA-30197-GR-4/2016
од 19.12.2016.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  27.12.2016.  године  а
датум планираног завршетка радова је 19.01.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 19.12.2016. године.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                      НАЧЕЛНИК
Мирослава Возић, дипл. правник                          ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                            Драган Милић, дипл. правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-31190-WA-1/2018
Датум:19.10.2018. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке послове – Одсек за имовинско – правне, стамбено – грађевинске,
урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене  процедуре  Општинске
управе  Општине  Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави  почетка
извођења  радовa на инвестиционом  одржавању  стамбено-пословног  објекта,
спратности  –  приземље,саграђеног  на  кп.бр.5032 КО  Паланке I у  ул.Првог
српског  устанка  бр.123 коју  је  поднео  Јовановић  Миодраг  из
Смед.Паланке,ул.Др.Рајса  бр.3  преко  пуномоћника  Стевановић  Милице из
Смед.Паланке,ул.Војводе  Путника  бр.34,на  основу члана  148.Закона  о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр. 64/10-
УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана
32.Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским
путем («Службени гласник РС», бр.113/15, 96/16 и 120/17) и члана 29.Закона о
општем управном поступку («Службени  гласник РС», број 18/2016),  начелник
Вељко  Михајловић  по  овлашћењу  начелника  Општинске  управе  Општине
Смед.Паланка број 20-4/18-01/1 од 01.06.2018.године, издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ инвеститору Јовановић  Миодрагу  из
Смед.Паланке,ул.Др.Рајса  бр.3  пријава  извођења  радова  на инвестиционом
одржавању  стамбено-пословног  објекта,  спратности-приземље,  саграђеног  на
кп.бр.5032 КО  Паланке I у  ул.Првог  српског  устанка  бр.123, а  у  складу  са
решењем о одобрењу извођења радова издатом од овог Одељења број ROP-SPA-
22259-ISAW-1/2017  од 14.08.2017.године,а која је  преко  централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднета овом Одељењу
под  бројем  ROP-SPA-31190-WA-12018 од 18.10.2018.године.

Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плати  допринос  за  уређивање
грађевинског  земљишта, а  што  је  утврђено на  основу  издате  потврде   ЈП



«Паланка»  из  Смед.Паланке,  ул.Вука  Караџића  бр.58,  број  501/2  од
09.08.2017.године.

Уз пријаву радова поднету 18.10.2018.године инвеститор је приложио:

-пуномоћје подносиоца  захтева Стевановић  Милици  из
Смед.Паланке,ул.Војводе Путника бр.34 
-  потврду  ЈП  »Паланка»  из  Смед.Паланке  бр.501/2 од  09.08.2017.године  да
инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа   допринос  за  уређење  грађевинског
земљишта  за  извођења  радова  на инвестиционом  одржавању  стамбено-
пословног објекта, спратности-приземље, саграђеног на кп.бр.5032 КО Паланке
I, у ул.Првог српског устанка бр.123
-  решење о одобрењу извођења радова издато од овог Одељења број ROP-SPA-
22259-ISAW-1/2017 од 14.08.2017.године,
-  доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе   за  издавање потврде  о
пријави радова,
-   доказ о уплати републичке административне таксе;
-   доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

 Датум планираног почетка извођења радова је 26.10.2018. године, а датум
 планираног завршетка радова је 27.12.2019. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве,
односно од  18.10.2018. године.

 

Обрађивач                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић,дипл.прав.                             Вељко Михајловић,дипл.инг.п.а.



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-23934/WA-6/2017
Датум: 02.11.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео «Воћар С&М» доо из Смед. Паланке, ул. Максима Горког бб,
чији  је  пуномоћник  Сање  Антић  Петровић  из  Смед.  Паланке,  ул.
Душанова бр. 34, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр. 113/15) и члана 162.
Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору «Воћар С&М» доо из Смед. Паланке, ул.
Максима Горког бб пријава извођења радова  на  изградњи  складишта
готових  производа,  спратности  –  приземље,  на  кп.  бр.  2639/151  КО
Паланка  II у  ул.  Максима  Горког  бб,  а  у  складу  са  правноснажном
грађевинском  дозволом  овог  Одељења  број  ROP-SPA-23934-CPIH-
3/2017 од  13.10.2017.  године,  а  који  је  преко  централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднео овом
Одељењу  пријаву  број  ROP-SPA-23934/WA-6/2017 од  01.11.2017.
године. 

Потврђује  се  да  инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  деопринос  за
уређивање  грађевинског  земљишта  за  објекат,  а  што  је  утврђено  на
основу издате потврде ЈП «Паланка» из Смед. Паланке број 609/2 од
12.10.2017.године.



Уз пријаву радова поднету 01.11.2017. године инвеститор је приложио:

- пуномоћје дато Сањи Антић Петровић из Смед Паланке;
- потврду о правноснажности грађевинске дозволе број ROP-SPA-

23934-GR-5/2017 од 30.10.2017.године;
- доказ о уплати Републичке административне таксе;
- доказ о уплати за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  08.11.2017.  године  а
датум планираног завршетка радова је 21.05.2018. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 01.11.2017. године.

                                                                               НАЧЕЛНИК
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-32682-WA-1/2017
Датум: 23.10.2017. године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре  Општинске  управе  Општине  Смедеревска  Паланка,
поступајући по пријави почетка извођења радова на изградњи станице
за снабдевање горивом «Смедеревска Паланка 3» на кп. бр. 707/2 КО
Паланка I, у ул. Црвене Армије бб, коју је поднео «НИС» а.д. из Новог
Сада, ул. Народног фронта бр. 12, преко пуномоћника Матић Љубише
из  Београда,  на  основу  члана  148.  Закона  о  планирању  и  изградњи
(«Службени  гласник  РС»,  бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,
121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем («Службени гласник РС»,  бр.  113/15 и 96/16)  и
члана 29.. Закона о општем управном поступку ( «Службени гласник
РС», бр. 18/2016), издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ инвеститору  «НИС»  а.д.  из  Новог  Сада,  ул.
Народног фронта бр. 12, пријава извођења радова на изградњи станице
за снабдевање горивом «Смедеревска Паланка 3» на кп. бр. 707/2 КО
Паланка  I,  у  ул.  Црвене  Армије  бб,  а  у  складу  са  решењем  о
грађевинској  дозволи овог Одељења број  ROP-SPA-30943-CPI-1/2017
од  11.10.2017.  године,  а  који  је преко  централног  информационог
система Агенције за привредне регистре поднео овом Одељењу пријаву
број ROP-SPA-32682-WA-1/2017 од 20.10.2017. године. 

Потврђује  се  да  је  инвеститор  уплатио  допринос  за  уређивање
грађевинског земљишта, а на основу издате потврде ЈП «Паланка» из



Смед.  Паланке,  ул.  Вука  Караџића  бр.  58,  број  620/2  од  23.10.2017.
године. 

Уз пријаву радова поднету 20.10.2017. године инвеститор је приложио:

- решење овог Одељења број 501-94/2017-XIII/2 од 25.09.2017.да
није потребна процена утицаја на животну средину за наведени
објекат

- овлашћење «НИС» а.д.  из Новог Сада дато Матић Љубиши из
Београда;

- правноснажно  решење  о  грађевинској  дозволи  за  изградњу
станице за снабдевање горивом «Смедеревска Паланка 3» овог
Одељења  издато  под  бројем  ROP-SPA-30943-CPI-1/2017 од
11.10.2017. године; 

- потврду  ЈП  «Паланка»  из  Смед.  Паланке,  бр.  620/2  од
23.10.2017.године  да  инвеститор  није  у  целости  уплатио
допринос за уређивање грађевинског земљишта;

- доказ о уплати републичке административне таксе;
- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  29.10.2017.  године  а
датум планираног завршетка радова је 28.12.2017. године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 20.10.2017. године.

                                                                     НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
                                                               Мирослава Возић, дипл.правник



Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-39036-WA-5/2018
Датум: 17.08.2018.године
Смедеревска Паланка

Одељење  за  имовинско-правне,  стамбено-комуналне,  грађевинске  и
урбанистичке  послове  –  Одсек  за  имовинско  –  правне,  стамбено  –
грађевинске,  урбанистичке  послове  и  за  спровођење  обједињене
процедуре,  поступајући  по  пријави  почетка  извођења  радова  коју  је
поднео  « Ватроспрем  производња  »  доо  из  Београда,ул.Кумодрашка
бр.178  преко  пуномоћника  Сање  Антић  Петровић  из  Смедеревске
Паланке, ул.Душанова  бр.34 за  извођење  радова  на  реконструкцији
постојећег објекта са променом намене пословно-складишне зграде у
производни погон за производњу ватрогасне опреме,саграђеног  на кп.
бр.727/3 и 730/2 КО Глибовац I, у ул.Мајора Гавриловића бб на основу
члана 148.Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»,
бр.  72/09,  81/09-испр.  64/10-УС,  24/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,
98/13-УС,  132/14  и  145/14),  члана  32.  Правилника  о  поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени
гласник РС», бр.113/15,96/2016 и 120/17) и члана  29.Закона о општем
управном поступку (  «Службени гласник РС»,  бр.18/2016),  начелник
Вељко  Михајловић  по  овлашћењу  начелника  Општинске  управе
Општине  Смедеревска  Паланка  број  22-4/18-01/1  од
01.06.2018.године,издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ  СЕ  инвеститору  « Ватроспрем  производња  »  доо  из
Београда,ул.Кумодрашка  бр.178  пријава  извођења  радова  на
реконструкцији  постојећег  објекта  са  променом  намене  пословно-
складишне  зграде  у  производни  погон  за  производњу  ватрогасне
опреме,саграђеног  на кп. бр.727/3 и 730/2 КО Глибовац I, у ул.Мајора
Гавриловића бб, а у складу са решењем о  одобрењу извођења радова
овог  Одељења  број  ROP-SPA-39036-ISAW-2/2018 од 28.
12.2018.године,  а  који  је  преко  централног  информационог  система



Агенције  за  привредне регистре  поднео овом Одељењу пријаву број
ROP-SPA-39036-WA-5/2018 од 17.08.2018.године. 

Инвеститор  није  у  обавези  да  плаћа  допринос  за  уређивање
грађевинског земљишта, а што је утврђено на основу издате потврде ЈП
«Паланка» из Смед.Паланке, ул.Вука Караџића бр.58, под бројем 764/2
од 28.12.2018.године.

Уз пријаву радова поднету 17.08.2018. године инвеститор је приложио:
-    решење о одобрењу извођења радова издато од овог Одељења број
ROP-SPA-39036-ISAW-2/2018 од 28. 12.2018.године
-   пуномоћје  подносиоца  захтева  дато  Сањи  Антић  Петровић  из
Смед.Паланке, од 13.12.2018.године,
-    потврду ЈП « Паланка » из Смед.Паланке издату под бројем 764/2 од
28.12.2018.године  да  «Ватроспрем  производња»  доо  из  Београда,
ул.Кумодрашка бр.178 није у обавези да плаћа допринос за уређење
грађевинског земљишта за извођење наведених радова;
-    доказ о уплати републичке административне таксе;
-   доказ  о  уплати  републичке  административне  таксе за  издавање
потврде о пријави радова;
-    доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

Датум  планираног  почетка  извођења  радова  је  24.08.2018.године, а
датум планираног завршетка радова је 30.09.2018.године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове
пријаве, односно од 17.08.2018.године.

                                                                          
         

Обрађивач                                                                         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић,дипл.прав.                                    Вељко Михајловић,дипл.инг.п.а.  
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