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        Општинскa управa Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне послове и
заштиту животне средине, решавајући по пријави  “DE-VAS PROJECT” ДОО Турија, ул. Саве
Ковачевића бр.36 поднетом преко пуномоћника “LAMDA GROUP” ДОО Нови Сад,
ул.Толстојева бр.50 кога заступа законски заступник Лукач Андраш, Нови Сад, ул.Толстојева
бр.50 за издавање грађевинске дозволе за изградњу вишепородичног стамбеног објекта П+4 и
помоћног објекта, а на основу члана 148.Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 72/2009, 81/09 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,  145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон,
9/2020 и 52/2021), члана 32. став 1.Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем (“Службени гласник Републике Србије”, бр.68/2019) и члана 11.Одлуке
о Општинској управи Србобран ("Службени лист општине Србобран" бр. 21/2017-пречишћен
текст и 11/2019), начелник Општинске управе Србобран, Данијела Вујачић,  издаје:

П О Т В Р Д У

         “DE-VAS PROJECT” ДОО Турија, ул. Саве Ковачевића бр.36; матични број:21106437,
ПИБ:108988970 потврђује се пријава  почетка извођења радова на изградњи
вишепородичног стамбеног објекта П+4  и помоћног објекта (гараже) у Србобрану ул.
Лазе Костића број 5 на катастарској  парцели број 2931 К.О. Србобран, према Решењу о
грађевинској дозволи број  ROP-SRB-42256-CPIН-6/2022 од 18.02.2022.године.

         Датум почетка извођења радова је 25.02.2022.године, а планирани рок завршетка
радова је 25.02.2023.године.

Провером испуњености формалних услова утврђено је:

1. Пријава је поднета органу надлежном за поступање по пријави;
2. Подносилац пријаве је лице које може извршити пријаву тих радова;
3. Пријава радова је поднета у прописаној форми и садржи све потребне податке;
4. Пријава је извршена на основу издатог  Решења о грађевинској дозволи;
5. Уз пријаву је достављена документација из члана 31. Правилника;
6. Уз пријаву је приложен доказ о уплати прописане таксе и накнаде.

Прилози који су достављени уз пријаву:

1. Решење о грађевинској дозволи број  ROP-SRB-42256-CPIН-6/2022 од 18.02.2022.године,
 које је издала Општинскa управa Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено- комуналне



послове и заштиту животне средине, које је постало правоснажно 22.02.2022.године.
2. Доказ о уплати накнаде за централну евиденцију обједињених процедура за подношење
пријаве у износу од 500,00 динарана на основу 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)
3. Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање потврде о пријави радова у
складу са Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС”, бр.
43,2003,51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин.
изн.,55/2012- усклађени дин.изн., 93/2012 ,47/2013-усклађени дин .изн., 65/2013-др.закон,
57/2014-усклађени дин.изн., 45/2015 -усклађенидин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађен
дин.изн. 45/2015-усклађени дин.изн.,83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађенидин.изн, 61/2017-
усклађени дин.изн., и 11/113) у износу од  5180,00 динара.
4.Допринос за уређивање грађевинског земљишта  у износу од  630.046,81 динара који је
уплаћен 17.02.2022.године.
5. Потврда о пријему захтева од 25.02.2022.године.

Подаци о инвеститору:  “DE-VAS PROJECT” ДОО Турија, ул. Саве Ковачевића бр.36;
матични број:21106437, ПИБ:108988970 

Оделење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске
управе Србобран потврђује пријаву радова и пријем потребне документације на основу члана
32. става 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Службени гласник РС" бр. 68/2019).

Поступак водила: Персида Грујић, грађ.инж.

                                          
                                                                                                                                                            
                                                                                                  НАЧЕЛНИК 
                                                                               ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СРБОБРАН
                                                                                               Данијела Вујачић
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