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         Одељење за грађевинске и комуналне послове  и инвестиционо 
пројектовање Управе Градске општине Нови Београд,  на основу члана 148. Закона 
о планирању и изградњи (Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/90- испр,64/10- одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и чл.31 и 32. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени 
гласник РС'' бр. 113/2015),  и з д а ј е  
 
                                                    
 

                                                  П  О  Т  В  Р  Д  У 
 

 
ПОТВРЂУЈЕ СЕ пријава радова извршена у складу са правноснажним 

решењем ROP-NBG-3316-ISАWHA-3/2016 број VIII-351-379/2016 од 20.05.2016. 
године, којим се одобрава подносиоцима захтева Giovanni Nicotera број пасоша: 
АА2626222 и Olivera Nicotera ЈМБГ:1003977715329, из Новог Београда, Улица 
Јурија Гагарина број 12в, извођење радова на реконструкцији, адаптацији и 
спајању постојећих станова број 58, по структури једноипособан, уписане 
површине П=52,00м2 и број 59, по структури трособан, уписане површине 
П=105,00м2,  који се налазе на десетом спрату, у циљу формирања већег стана 
број 59, по структури четворособног, укупне површине П=157,00м2, на десетом 
спрату предметне зграде,  све у габариту постојећих станова, без било каквих 
измена на фасади стамбено-пословне зграде у Улици Јурија Гагарина број 12в, у 
Новом Београду,  уписане као зграда број 1, на кат.парцели број 6750/1 КО Нови 
Београд  

Инвеститор је сходно чл.148 Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник 
РС» бр.72/09, 81/09-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука Уставног суда, 50/2013 – одлука УС, 54/2013,  98/2013 - одлука УС,132/14 и 
145/14) и чл. 31. и 32. Правилника о поступку спровођења обједињење процедуре 
електронским путем (''Службени  Гласник РС'', бр.113/15) уз пријаву поднео 
следећу документацију: 
 -Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда бр.31539/6-03 од 20.05.2016.године,  
из кога се види да инвеститор нема обавезу плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта, јер извођењем радова на адаптацији и реконструкцији у 
оквиру габарита и волумена постојећег легално изграђеног објекта, није дошло до 
повећања укупне нето површине и промене намене. 
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- Доказ о уплати прописане административне таксе за подношење пријаве и 

доказ о плаћеној накнади за Централну евиденцију. 
 
Надлежни орган је у складу са чланом 32. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре електронским путем, утврдио да је уз захтев 
за пријаву радова достављена документација прописана чланом 148. Закона о 
планирању и изградњи и чланом 31. Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем, те је издао потврду о почетку 
извођења радова. 
 

Почетак извођења радова је 09.06.2016. године а рок завршетка 24.06.2016. 
године. 

 
 
Доставити: 
-Подносиоцу захтева 
-Грађевинској инспекцији 
-Архиви 

 
 

                                                По овлашћењу Начелника Управе 
                                            број:Х-020-2-НУ/2016-361 од 23. маја 2016. године  

                                             ШЕФ ОДСЕКА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
                                            Владимир Угреновић 

 


