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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
поднела УР Кафица Caffe из Смедеревске Паланке,ул.Првог српског устанка бр.81,
преко пуномоћника Перић Љубице из Смедеревске Паланке,ул.Бранка Радичевића
бр.1/XIII/6 , 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) и
члана 162. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97 и
31/01 и «Службени гласник РС», бр. 30/10), издаје
Обавештење
Пријава почетка извођења радова УР Кафица Caffe из Смедеревске
Паланке,ул.Првог српског устанка бр.81, поднета преко пуномоћника Перић
Љубице из Смед.Паланке, на реконструкцији пословног простора у приземљу
стамбено-пословног објекта саграђеног на кп.бр.3740 КО Паланка 1 у ул.Првог
српског устанка бр.81 ,који су одобрени решењем број ROP-SPA-30197-ISAW1/2016 од 06.12.2016. године., не испуњава формалне услове за даље поступање по
пријави.
Овом Одељењу УР Кафица Caffe из Смедеревске Паланке , поднела је пријаву
радова кроз информациони систем Агенције за привредне регистре заведену под
бројем ROP-SPA-30197-WA-3/2016 од 14.12.2016. године за извођење наведених
радова на кп. бр. 3740 КО Паланка I у ул. Првог српског устанка бр.81.
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 поступање
по пријави, да је пријава извршена на основу члана 145. Закона о планирању и
изградњи и да уз исту није достављенo правноснажно решење о одобрењу
извођења радова броj ROP-SPA-30197- ISAW-1/2016 од 06.12.2016.године.
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