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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 
Одељење за грађевинске  
и комуналнe послове 
ROP-SAV-20834-WA-8/2018 
Инт. број: 351-525/2018 
14.05.2018. године 
Београд, Кнеза Милоша бр. 69 

Oдељење за грађевинске и комуналнe послове Градске општине Савски венац у Београду, поступајући 
по пријави радова  инвеститора ''АRT-X BGD'' доо, из Београда, са седиштем у ул. Југа Гризеља 2а,МБ 
20906022, ПИБ: 107962753; поднетог преко пуномоћника М____ В_____, из _______,  ул. Браће 
Јерковић бр.65, на основу чл. 148. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 
81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), 
чл. 32. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник 
РС“ бр.113/15, 96/16 и 120/17) и чл. 30. Закона о општем управном поступку („Службени гласник  РС“, 
бр. 18/26), издаје       

П О Т В Р Д У 
о пријави радова 

Којом се инвеститору ''АRT-X BGD'' доо, из Београда, са седиштем у ул. Југа Гризеља 2а,МБ 20906022, 
ПИБ: 107962753, потврђује пријава радова на изградњи двострано узиданог  стамбеног објекта, 
спратности  По+Пр+4, укупне БРГП = 1071,29м2 , од чега надземне БРГП = 799,68 м2 , категорије Б, 
класификациони број 112221, са 12 (дванаест) стамбених јединица, 12 (дванаест) паркинг места у 
подземној етажи и 1 (једно) паркинг место на отвореном на к.п. 3061 КО Савски венац у 
ул.Добропољска бр.6, у Београду, на основу издатог Решења Одељења за грађевинске и комуналне 
послове ROP-SAV-20834-CPIН-5/2018, Интерни бр. 351-285/2018 од 19.03.2018. год, правоснажно дана 
27.03.2018.године . 

Уз пријаву радова достављена је следећа документација: 

- потврда Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП број 18448/5-06 од 02.04.2018.
године, којом се потврђује да је по Обрачуну доприноса за уређивање грађевинског земљишта бр.
15387/6-03 од 19.03.2018.год. измирена утврђена финансијска обавеза  у износу од 7.293.724,00 дин.
дана  30.03.2018. год., на име регулисања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изградњу
двострано узиданог  стамбеног објекта, спратности  По+Пр+4, укупне БРГП = 1071,29м2 , од чега
надземне БРГП = 799,68 м2 , категорије Б, класификациони број 112221, са 12 (дванаест) стамбених
јединица, 12 (дванаест) паркинг места у подземној етажи и 1 (једно) паркинг место на отвореном на
к.п. 3061 КО Савски венац у ул.Добропољска бр.6, у Београду.

-Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, закључен са
ЕПС Дистрибуција, Београд.

-доказ о уплати таксе за подношење захтева и издавање потврде у складу са тарифним бр. 1 и 11.
Законa о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03….5/09, 93/12, 65/13, 
57/14, 45/2015-усклађени дин. изн, 83/2015, 112/2015 , 50/16 и 113/17 ) и накнаде Централној 
евиденцији обједињене процедуре у складу са чл. 27а став 1. тачка 9 Одлуке о накнадама за послове 
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регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 119/13, 
138/14, 45/2015 и 106/15).    

Почетак извођења радова је 23.05.2018. године, а завршетак радова је 23.05.2019. године. Рок за 
завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве. 

Доставити:         НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА       
-подносиoцу захтева  Дејан Фурјановић, дипл. правник  
-Грађевинској инспекцији ГО Савски венац,
-евиденцији.

Обрадила: Весна Цепењор,дипл.инж. грађ. 


