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Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско – правне и стамбене послове
Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, решавајући по захтеву MTS «
METALLBAU» из Смед.Паланке ул.Вука Караџића бр.10 поднет преко
пуномоћника Перић Љубице из Смед.Паланке,ул.Бранка Радичевића бр.18/6, за
издавање грађевинске дозволе за изградњу напојног кабла 0,4Кв на кп.бр.979
Церовац у Церовцу за напајање производног објекта-радионица за прераду
металних конструкција,на кп.бр.847/1 Церовац у Церовцу, на основу члана 8ђ.
Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број 72/09, 81/09, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 и 37/19),
члана 23.став 2 тачка 1. и члана 24.Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем («Службени гласник РС", број 68/2019) и члана
146.Закона о општем управном поступку («Службени гласник РС" број 18/2016),
начелник Јована Пантелејић по овлашћењу начелника Општинске управе Општине
Смедеревска Паланка бр.20-4/19-01/1 од 10.06.2019.године,доноси

Р Е Ш Е Њ Е
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора MTS « METALLBAU» из Смед.Паланке
ул.Вука Караџића бр.10 поднет преко пуномоћника Перић Љубице из
Смед.Паланке,ул.Бранка Радичевића бр.18/6, за издавање грађевинске дозволе за
изградњу напојног кабла 0,4Кв за напајање производног објекта-радионица за
прераду металних конструкција, на кп.бр.847/1 КО Церовац у Церовцу, због
неиспуњавања формалних услова за даље поступање по захтеву.
Образложење
MTS « METALLBAU» из Смед.Паланке, ул.Вука Караџића бр.10 преко
пуномоћника Перић Љубице из Смед.Паланке,ул.Бранка Радичевића бр.18/6
поднео је преко Централног информационог система Агенције за привредне
регистре захтев број ROP-SPA-37651-CPI-2/2020 од 21.01.2020.године за издавање
грађевинске дозволе за изградњу напојног кабла 0,4Кв на кп.бр.979 КО Церовац за
напајање производног објекта-радионица за прераду металних конструкција, на
кп.бр.847/1КО Церовац у Церовцу.

Уз захтев је достављена следећа документација: извод из пројекта за грађевинску
дозволу са изјавом вршиоца техничке контроле Предузећа за пројектовање,
грађевинарство и инжењеринг «Илић и остали» о.д. из Смед.Паланке,ул.Краља
Петра првог бр.88,број ТК 2-01 20, а вршилац техничке контроле је Илић Зоран,
дипл.инг.грађ. лиценца број 310 1359 03, пројекат за грађевинску који је израдио
Пројектни биро « Кућа Аврам » из Смед.Паланке,ул Шулејићева бр.1 урађен под
бројем CER1 12 19-ПГД/4 од 15.01.2020.године, ово Одељење је преко Сервисне
магистрале Републичког геодетског завода прибавило податке за кп.бр.979КО
Церовац дана 22.01.2020.године, овлашћење инвеститора дато Перић Љубици из
Смед.Паланке,ул.Бранка Радичевића бр.18/6,услови за пројектовање и прикључење
издати од ОДС "ЕПС Дистрибуција" - Огранак Смед.Паланка под бројем 83.1-0.0402643-2019 од 26.12.2020.године,услови за израду техничке документације издати
од ЈП"Србијагас" из Новог Сада под бројем ОР646/19(1455/19) од
20.12.2020.године, услови за пројектовање и прикључење издати од "Телеком
Србија "а.д.из Београд,ул.Новопазарска бр.37-39, под бројем 551950/2-2019 од
20.12.2019.године, доказ о уплати републичке административне таксе, доказ о
уплати републичке администаративне таксе за издавање грађевинске дозволе и
доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.
Чланом 135.став 1. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», број
72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13, 98/13-УС, 132/14, 145/14,
83/18,31/19 и 37/19), прописано је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору
који је уз захтев доставио пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за
грађевинску дозволу, који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који
је доставио доказе прописане подзаконским којим се ближе урађује садржина и
начин издавања грађевинске дозволе и платио одговарајуће административне таксе.
Чланом 23.став 2 тачка 1. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем («Службени гласник РС», бр.68/2019), прописано је
да се поступак за измену решења о грађевинској дозволи покреће подношењем
захтева надлежном органу кроз ЦИС и да се уз захтев прилаже» «нови пројекат за
грађевинску дозволу, односно сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу, са
изводом из пројекта за грађевинску дозволу израђен у складу са правилником
којим се уређује садржина техничке документације ако се измена тражи због
измене пројекта за грађевинску дозволу».
Чланом 24.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Службени гласник РС»,бр.68/2019) прописано је да по
пријему захтева за измену решења о грађевинској дозволи надлежни орган
проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и сходно
примењује одредбе овог Правилника које се односе на издавање грађевинске
дозволе.
Чланом 18.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем («Службени гласник РС», бр.68/2019) прописано је да ако
нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган
захтев одбацује решењем у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз
навођење свих недостатака. Против решења из става 1. овог члана подносилац

захтева може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу,
преко надлежног органа, у року од три дана од дана достављања
Надлежни орган је поступајући по захтеву за издавање грађевинске дозволе, а у
складу са чланом 17. Правилника, проверио испуњеност формалних услова за
поступање по захтеву и утврдио следеће:
-

-

да је извршило увид у прибављене податке за кп.бр.979КО Церовац од
Републичког геодетског завода и констатовало да је наведена кат.парцела у
јавној својини Општине Смед.Паланка са уделом од 1/1, а да није
достављена сагласност титулара јавне својине,
да је достављен катастарско – топографски план за кп.бр.2251 КО Церовац,а
не за кп.бр.979 КО Церовац, који је урадила Агенција за геодетске услуге
"Geo Team Future" из Смед.Паланке,ул.Вука Караџића бр.24.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања решења на
интеренет страници надлежног органа, поднесе нов усаглашен захтев и откони
све недостатке, не доставља документацијну поднету уз захтев који је одбачен,
нити поново плаћа администраативне таксе и накнаду наведене у члану 16. ст. 2.
тач. 3. овог Правилника.
Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење
усаглашеног захтева, без обавезе достављања документације поднете уз захтев који
је одбачен и поновног плаћања административне таксе за подношење захтева и
накнаде навдене у члану 16. став 2.тач 3. овог Правилника.
Имајући у виду да нису испуњени формални услови за поступање по захтеву,
донета је Одлука као у диспозитиву, на основу члана 135. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
41/13-УС, 50/13, 98/13-УС, 132/14, 145/14,31/19 и 37/19) и члана 17. и 18.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Сл гласник РС", бр.68/2019).
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ : Против овог решења може се изјавити приговор
надлежном Општинском већу Општине Смедеревска Паланка, у року од 3 дана од
дана достављања, уз плаћену таксу у износу од 500,00 динара на рачун број 8407422251843-73,модел 97,позив на број 13-093, а преко надлежног органа
електронским путем.
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