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ТШ
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду, решавајући по захтеву инвеститора Бркић Јелисавете и Алексић Марине, обе из
Београда, поднетом преко овлашћеног лица Бранислава Вученовића из Београда, за издавање
потврде о пријави радова на изградњи стамбеног објекта са пет стамбених јединица, на
кат.парц. 1185/1 КО Палилула, у ул. Генерала Арачића бр.6 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., 32. и 33. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр. 113/2015) и з д
аје:
ПОТВРДУ
Инвеститорима Бркић Јелисавети и Алексић Марини, обе из Београда, које су кроз
ЦЕОП дана 21.09.2016.године, преко овлашћеног лица Бранислава Вученовића из Београда,
поднеле захтев надлежном Одељењу грађевинских и стамбених послова Управе градске
општине Палилула у Београду, за издавање потврде о пријави радова на изградњи стамбеног
објекта, БРГП 636,73м2, спратности Су+П+2, који садржи пет стамбених јединица и пет
паркинг места у гаражама у нивоу сутерена, а све на кат.парц.1185/1 КО Палилула, чија
површина износи 500м2, у ул. Генерала Арачића бр.6 у Београду, у свему према Решењу овог
Одељења под бр. 351-1547/2016 од 07.09.2016.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
Почетак извођења радова је 30.09.2016.године, а завршетак радова је
21.09.2018.године.
Доставити:
-Инвеститорима
-Грађевинској инпекцији,
-Документацији и
- Писарници
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