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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
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