Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Управа градске општине
-Одељење грађевинских и
стамбених пословаБрој: 351-1644/2016
Датум: 21.10.2016. године
Б е о г р а д, Таковска 12
ТШ
Одељење грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду, решавајући по захтеву инвеститора Стојановић Владимира из Београда, поднетом
преко овлашћеног лица Младена Николића из Београда, за издавање потврде о пријави радова
на реконструкцији и претварању дела таванског простора изнад првог спрата, у стамбени
простор са припајањем постојећем стану бр.5, по хоризонтали, који се налази на мансарди, а
све у стамбеноj згради спратности П+1+Пк(М), у улици Јаше Продановића бр.10 у Београду, на
кат. парц. 928 КО Палилула, 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 а ј е
ПОТВРДУ
Инвеститору Стојановић Владимиру из Београда, који је кроз ЦЕОП дана
20.10.2016.године, преко овлашћеног лица Младена Николића из Београда, поднео захтев
надлежном Одељењу грађевинских и стамбених послова Управе градске општине Палилула у
Београду, за издавање потврде о пријави радова на реконструкцији дела таванског простора у
стамбени простор површине 41,32м2 са припајањем постојећем стану бр.5, површине 78,53м2,
који се налази изнад првог спрата - на мансарди, тако да ће се проширењем по хоризонтали,
формирати вишесобан стан бр.5, укупне нето површине 117,81м2, а све у стамбеној згради
спратности П+1+Пк (мансарда), на кат.парц.928 КО Палилула, у ул. Јаше Продановића бр.10 у
Београду, у свему према Решењу овог Одељења под бр. 351-1644/2016 од 21.09.2016.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,
- Потврда Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. број 63512/5-06
од 06.10.2016.године, о измирењу финансијских обавеза према Дирекцији.
Почетак извођења радова је 29.10.2016. године, а завршетак радова је 31.08.2018.
године.
Доставити:
-Инвеститору
-Грађевинској инпекцији,
-Документацији и
- Писарници.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Роса М. Делибашић, дипл.правник

