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Датум: 17.03.2016. 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
решавајући  по  захтеву  Илић  Зорана  из  Смeдеревске  Паланке,  ул.
Паланачке  чете,  број  28  поднет  преко пуномоћника Илић Зорана из
Смедеревске Паланке, ул. Паланачке чете, број 28. за издавање решења
о  одобрењу  за  извођење  радова  на  изградњи  приземног  помоћног
објекта на кп.бр. 150/28 КО Паланка  I, на основу члана 145.  Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
члана 29. став 3. и 6.  Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре  електронским  путем  број  113/15)  и  члана  192.  Закона  о
општем управном поступку  («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01 и
«Сл. гласник РС», бр. 30/2010), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ  захтев број  ROP-SPA-2888-ISAW-1/2016 од 15.03.2016.
године  Илић Зорана из Смедеревске Паланке, ул.Паланачке чете број
28 поднет преко пуномоћника Илић Зорана  из Смедеревске Паланке,
ул. Паланачке чете број 28 за издавање решења о одобрењу за извођење
радова на изградњи приземног помоћног објекта на кп.бр. 150/28 КО
Паланка I у ул. Владимира Назора број 25  као неоснован.



О б р а з л о ж е њ е

Дана  15.03.2016.  године  Илић  Зоран  из  Смедеревске  Паланке,  ул.
Паланачке чете, број 28 поднео је  преко пуномоћника  Илић Зорана из
Смедеревске  Паланке,  ул.  Паланачке  чете,  број  28 захтев  број  ROP-
SPA-2888-ISAW-1/2016 од 15.03.2016. године за издавање одобрења за
извођење радова  на изградњи приземног помоћног објекта на кп.бр.
150/28 КО Паланка I, у ул. Владимира Назора број 25.

Разматрајући  поднети  захтев  ово  Одељење  је  извршило  увид  у
достављени препис листа непокретности број 6967 КО Паланка I издат
од Службе за катастар непокретности Смедеревска Паланка број 952-
1/2016-327  од  02.03.2016.  године  и  утврдило  да  је  корисник  кп.бр.
150/28  КО  Паланка  I Арсић  Раде  из  Смедеревске  Паланке,  ул.
Владимира  Назора  број  25,  а  не  подносилац  захтева  Илић Зоран  из
Смедеревске  Паланке,  ул.  Паланачке  чете,  број  25,  који  нема
одговарајуће право на земљишту.

С обзиром на напред  изнето,  а  у  складу  са  чланом 29.  став  3.  и  6.
Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре
електронским путем одлучено је као у диспозитиву.

Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана
пријема  решења   Министарству  грађевинарства,  саобраћаја  и
инфраструктуре  Републике  Србије  –  Зајечарски  управни  округ  у
Зајечару  са  доказом о  плаћеној  такси  у  износу  од 430,00 динара  на
жиро рачун Републике Србије број 840-742221843-57 и 97 позив на број
13-093 по тарифном броју 6 Закона о републичким административним
таксама («Службени гласник РС», бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05,
101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,
47/13 и 65/13). 
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