
Република Србија
ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне,
грађевинске и урбанистичке послове
Број: ROP-SPA-25135-WA-4/2018
Датум: 22.02.2019.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 Савић
Милан  из  Смед.Паланке,ул.Златиборска  бр.71  преко  пуномоћника
Милосављевић  Ивана  из  Смед.Паланке,ул.Моше  Пијаде  бр.5  за
извођење радова на изградњи стамбеног објекта, спратности-приземље
на  кп.бр.4212  КОПаланка  2, у  ул.Златиборска  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, 145/14 и  83/18),  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 

САВИЋ  МИЛАН  из  Смед.Паланке,ул.Златиборска  бр.71  преко
пуномоћника Милосављевић Ивана из Смед.Паланке,ул.Моше Пијаде
бр.5 поднео je преко централног информационог система Агенције за
привредне регистре овом Одељењу пријаву почетка извођења радова
под  бројем  ROP-SPA-25135-WA-4/2018  од  21.02.2019.године  за
изградњу  стамбеног  објекта,спратности-приземље,  на  кп.бр.4212  КО
Паланка2,у  ул.Златиборска  бб  и  иста  се  одбацује,  јер  не  испуњава
формалне услове за даље поступање .



Поступајући  по  члану  32.Правилника  о  поступку  спровођења
обједињене  процедуре  електронским путем(«Службени  гласник  РС»,
бр.113/15,96/2016 и 120/17) надлежни орган је провером испуњености
формалних услова за поступање по пријави утврдио:

- да  је  подносилац пријаве лице које  у складу са  Законом може
извршити пријаву тих радова, 

- да је надлежан за поступање по 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, 
- да је уз пријаву достављен потписани уговор о пружању услуга

заприкључење на дистрибутивни систем електричне енергије од
19.09.2018.године,

- да  је  достављена  потврда  о  правноснажности  решења  о
грађевинској дозволи

- да  је  уз  пријаву  достављена  потврда  ЈП  «Паланка»  из
Смед.Паланке,број  131/2  од  07.02.2019.године  о  измирењу
доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  у  износу  од
82.180,48динара.  

Решењем о грађевинској  дозволи број  ROP-SPA-25135-CPI-2/2018 од
04.10.2018. године утврђена је обавеза инвеститора да уплати допринос
за уређење грађевинског земљишта једнократно, у укупном износу од
221.549,46 динара,а са умањењем од 30% за једнократно плаћање исти
износи 155.084,62динара.
                                                                          
         

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