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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  «
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.  
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