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Б е о г р а д, Таковска 12
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у Београду,
решавајући по захтеву упућеном овом Органу преко ЦИС-а, број ROP-PAL-21362-WA-1/2016, који је
Бенијамин Нађ из Борче, ул. Братства и јединства бр. 97А, поднео преко пуномоћника Радинске
Вучићевић из Београда-Железника, ул. Стевана Сремца бр. 5, за издавање потврде о пријави радова
на надзиђивању постојећег стамбеног објекта, спратности По+П+1, у ул. Љубе Стојановића бр. 39, на
кат.парц.бр. 1149 КО Палилула у Београду, на основу чл.148 Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС" бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
чл. 3., 31. и 32 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Сл.гласник РС" бр. 113/2015) и з д а ј е :
ПОТВРДУ
Инвеститору Бенијамин Нађу из Борче, ул. Братства и јединства бр. 97А, који је преко
пуномоћника Радинке Вучићевић из Београда-Железника, ул. Стевана Сремца бр. 5 и ЦИС-а дана
25.08.2016.године, поднео захтев надлежном Одељењу грађевинских и стамбених послова Управе
градске општине Палилула у Београду, за издавање потврде о пријави радова на изградњи стамбенопословне зграде спољних димензијa 11,10м х 21,44м, висине објекта 5,82м, спратности По+Пр+1,
укупне нето површине 416,41м2, БРГП 479,50м2, у ул. Братства и јединства бр. 97А, на кат.парц.бр.
5222/1 КО Борча, у свему у складу са издатом правоснажном грађевинском дозволом Одељења
грађевинских и стамбених послова овог Органа број 351-828/2015 од 11.06.2015. године.
Поступајући по чл. 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем ("Сл.гласник РС" бр. 113/2015), утврђено је да су испуњени формални услови и
да је је уз пријаву достављена документација из чл.31 овог Правилника и то:
- Доказ о плаћеним административним таксама за подношење пријаве и накнаде за Централну
евиденцију,
- Потврда Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. бр. 45778/5-06 од
21.07.2016. године, да је инвеститор у складу са Обрачуном доприноса за уређивање грађевинског
земљишта бр. 34397/96000-VI-3 od 10.06.2015. године и Оббавештењем о висини валоризације бр.
42893/5-06 od 06.07.2016. године, измирио утврђену финансијску обавезу уплатом износа од
2.520.605,31 динара. Потврда се издаје у поступку добијања пријаве радова по грађевинској дозволи
овог Органа број 351-828/2015 од 11.06.2015. године а ради извођења напред описаних радова.
Почетак извођења радова је 01.09.2016.године, а завршетак радова је 01.11.2017.године.
Доставити:
-Инвеститору,
-Грађевинској инпекцији,
-Документацији и
-Писарници
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