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30.10.2018. године
Београд, Кнеза Милоша бр. 69
Oдељење за грађевинске и комуналнe послове Градске општине Савски венац у Београду, поступајући по
пријави радова инвеститора ''Terra investicije'' doo, Београд, ул.Маглајска бр.24,МБ 20122722,поднетоj преко
пуномоћника одговорног лица ''ArcoSITE'' doo, са седиштем у Београду, ул. Црнотравска бр. 11/24, Шашић
Стевана из Београдана 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. 18/16), издаје
ПОТВРДУ
о пријави радова
Којом се инвеститору ''Terra investicije'' doo, Београд, ул.Маглајска бр.24,МБ 20122722, потврђује пријава
радова на адаптацији –промени намене две стамбене јединице у подрумској етажи у оставе и паркинг места
у стамбеном објекту у Маглајској улици бр.24 на кп.бр. 20032/6 КО Савски венац, којим радовима се мења
организација у простору и од стамбених јединица бр. 21 и 22 укупне корисне површине 155,98м2 у
подрумској етажи формирају се нови посебни делови у подрумској етажи укупне корисне површине 160,50
м2 на основу издатог Решења Одељења за грађевинске и комуналне послове ROP-SAV-30218- ISAWНА 2/2018 ,Интерни бр. 351-1099/2018 од 22.10.2018. год, правоснажно дана 24.10.2018.г.
Уз пријаву радова достављена је следећа документација:
- доказ о уплати таксе за подношење захтева и издавање потврде у складу са тарифним бр. 1 и 171. Законa о
републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03….5/09, 93/12, 65/13, 57/14, 45/2015усклађени дин. изн, 83/2015, 112/2015 , 50/16 , 113/17 ,3/18 и 50/18-усклађени дин. изн.) и накнаде
Централној евиденцији обједињене процедуре у складу са чл. 27а став 1. тачка 9 Одлуке о накнадама за
послове 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 06.11.2018. године, а завршетак радова је 20.11.2018. године. Рок за завршетак
грађења почиње да тече од дана подношења пријаве.
Доставити:
-подносиoцу захтева
-Грађевинској инспекцији ГО Савски венац,
-евиденцији.
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