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Oдељење за грађевинске и комуналнe послове Градске општине Савски венац у Београду, 
поступајући по пријави радова инвеститора “АВАЛА ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, ул. Његошева бр. 
5, чији је пуномоћник Никола Налетина из Београда, ул. Ђушина бр. 2, 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.113/2015) и чл. 162. 
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01, „Сл.гласник РС“, бр. 
30/10), издаје             
 
                             

П О Т В Р Д У 
о пријави радова 

 
 
Којом се инвеститору “АВАЛА ИНВЕСТ“ д.о.о. из Београда, ул. Његошева бр. 5, матични број 
20314214, потврђује пријава радова на доградњи, надзиђивању и реконструкцији постојећих 
објеката спратности П,  уписаних као објекат 1 и објекат 2 у Листу непокретности бр. 3588 
Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности Савски венац, издат под бр. 956-
01-60/15 од 24.11.2015.године, у ул. Васе Пелагића бр. 3 у Београду, на кат парцели 10883 КО 
Савски венац, површине парцеле П=629м², којим радовима се формира пословни објекат – Гарни 
хотел, спратности По+Су+П+1+Пк, категорије В, класификациони број 121112 са учешћем у укупној 
површини објекта од 88% и класификациони број 124210 са учешћем у укупној површини објекта 
од 12%, спољног габарита са најистуренијим тачкама 18,55м × 16,40м, висине 19,52м, укупно БРГП 
надземно 753м2, укупне нето површине 1277,01м2, одобрених решењем Oдељења за имовинско-
правне, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске општине Савски венац бр. 351-
738/2015 од 08.12.2015. године, правоснажним дана 28.12.2015. године.  
  
Уз пријаву радова достављена је следећа документација: 
 
-потврда Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП бр. 12092/5-06 од 
06.03.2017. године, којом се потврђује да је у складу са Обрачуном доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта бр. 74345/96000-VI-3 од 08.12.2015. године и Обавештењем о висини 
валоризације бр. 11112/5-06 од 02.03.2017. године, инвеститор извршио уплату у износу од 
17.143.435,92 динара дана 03.03.2017. године, чиме је измирио утврђену финансијску обавезу за 
доградњу, надзиђивање и реконструкцију постојећих објеката, спратности П, којим радовима се 
формира пословни објекат спратности По+Су+П+1+Пк, у улици Васе Пелагића бр. 3, на кат. парцели 
10883 КО Савски венац, за укупну нето површину комерцијалне намене од 1.277,01 м2;  
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-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, 45/15, 83/15 и 112/15) 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 16.03.2017. године, а завршетак радова је 31.03.2018. 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: Тања Вујачић, инг. грађ. 
 


