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Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове
Општинске  управе  Општине  Смедеревска  Паланка,  поступајући  по  пријави
почетка  изградње помоћног објекта -  гаража и остава, спратности – приземље,
на кп.бр.1774/4  КОПаланка2 у ул.Максима Горког бр.42,коју је поднео Марић
Јовица  из  Смед.Паланке,ул.Максима  Горког  бр.42 преко  пуномоћника
Радосављевић Срећка из Смед.Паланке,  ул.10.Октобра  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,98/13УС,132/14,145/14,83/18,31/19 и 37/19), члана 32.Правилника о поступку
спровођења  обједињене  процедуре  електронским  путем  («Службени  гласник
РС», бр.68/2019) и члана 29.Закона о општем управном поступку («Службени
гласник  РС»,  број  18/2016),  начелник  Јована  Пантелејић по  овлашћењу
начелника Општинске управе Општине Смедеревска Паланка број 20-4/19-01/1
од 10.06.2019.године, издаје

П О Т В Р Д У 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ инвеститору МАРИЋ  ЈОВИЦИ  из
Смед.Паланке,ул.Максима  Горког  бр.42  пријава  извођења  радова  на
изградњи  помоћног  објекта-гаража  и  остава,  на  кп.бр.1774/4  КОПаланка2  у
ул.Максима Горког бр.42,спратности – приземље,   а  у складу са  решењем о
одобрењу извођења радова издатим  од овог  Одељења  под  бројем ROP-SPA-
18761-ISAW-1/2019  од 08.107.2019.године,  а  која је  преко  централног
информационог система Агенције за привредне регистре поднета овом Одељењу
под  бројем  ROP-SPA-18761-WA-3/2019 од 30.10.2019.године.

Потврђује  се  да  је  инвеститор  у  целости  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  516/2  од
05.09.2019.године.



Уз пријаву радова поднету 30.06.2019.године инвеститор је приложио:
- овлашћење  подносиоца  захтева  дато  Перић  Љубици  из  Смед.Паланке,ул.
Бранка Радичевића бр.18/6 оверено код Јавног бележника у Смед.Паланци под
бројем УОП-I:8907-2017 од 11.12.2017.године,
-  потврду ЈП »Паланка» из Смед.Паланке  да је  инвеститор  у целости уплатио
допринос  за  уређивање  грађевинског  земљишта за  изградњу  стамбено-
пословног  објекта,  спратности-Пр+1,  на  кп.бр.4639  КОПаланка1,у  ул.20.Јули
бр.13,а  што  је  утврђено на  основу  издате  потврде  број  481/2  од
13.08.2019.године,
- уговор о пружању услуге за  прикључење на дистрибутивни систем електричне
енергије издати од ОДС "ЕПС Дисрибуција" - Огранак Смед.Паланка под бројем
83.4-0.0-Д.11.05-266710/3-2018 од 25.09.2018.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 28.08.2019. године, а датум
 планираног завршетка радова је 30.08.2020.године.

Рок  за  завршетак  радова  почиње  да  тече  од  дана  подношења  ове  пријаве,
односно од  19.08.2019. године.

 

Обрађивач                                                              НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Мирослава Возић,дипл.прав.                       Јована Пантелејић,дипл.инг.арх.


