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 Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, решавајући по  
пријави инвеститора DE-VAS PROJECT DOO из Турије, на основу  члана 134. става 2. у вези са 
чланом 148. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09  и 64/10 - 
Одлука УС од 10.09.2010. године, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС од 14.05.2013. године, 50/2013 
- Одлука УС од 07.06.2013. године, 98/13 - Одлука УС, 132/14 и 145/14) члана 31. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 
113/15 и 96/16) и Решења в.д. начелника ове управе број V-40-1/2016-2744 од 05.12.2016. године, 
 
 
                                                                П О Т В Р Ђ У Ј Е 
 
 
            ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИЈАВУ РАДОВА на изградњи стамбене зграде 
спратности приземље, три спрата и поткровље (П+3+Пк), категорије Б, претежне класификационе 
ознаке 112221, укупне нето површине 1.627,00 m², укупне бруто изграђене површине 1.989,43 m², 
укупне бруто развијене површине 1989,43 m², и површине земљишта под објектом 320,34 m², у 
Петроварадину, Улица Златарићева број 32, на парцели број 1642/1 К.О. Петроварадин 
(површине 1085,00 m²), чији је инвеститор „DE-VAS PROJECT“ DOO из Турије, ул. Саве 
Ковачевића бр. 36 (матични број 21106437, ПИБ 108988970), и то: 
 
-потврда као доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта 
издата од Градске управе за инвестиције и грађевинско земљиште Града Новог Сада под бројем 
ROP-NSD-2288-CPI-2/2017 дана 06.10.2017. године; 
 
-изјава инвеститора да ће радове започети 12.10.2017. године и да ће радове завршити 
29.12.2018. године; 
 
-доказ о уплати административне таксе у износу од 270,00 динара, 
 
-накнада за ЦЕОП у износу од 500,00 динара наплаћена је у складу са Одлуком о накнадама за   
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени 
гласник РС“, број 119/13, 138/14, 45/2015 и 106/15). 
 
          За извођење напред наведених радова ова управа је издала решење – грађевинску 
дозволу под бројем ROP-NSD-2288-CPI-2/2017 дана 28.09.2017. године, правноснажну дана 
12.10.2017. године. 
 
              
                                                                                                                                                                                               
                                
 ДОСТАВИТИ:                                                             ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА                                  
                                                                                                                                   
1.Инвеститору,                                                                         
2.Градској управи за инспекцијске  послове,                                     Владан Бумбић, дипл. правник 
 Одељењу грађевинске инспекције. 
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