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Б е о г р а д

 

            Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, Сектор за
издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене процедуре, Одељење за
издавање грађевинске дозволе у поступку обједињене процедуре, поступајући по усаглашеном
захтеву инвеститора  „ZONED PIONIR“ д.о.о. из Београда, Булевар ослобођења број 227, поднетом
преко овлашћеног правног лица „ARCOSITE“ д.о.о. Београда, ул. Војводе Степе број 41, чији је
законски заступник Стеван Шашић из Београда, за издавање грађевинске дозволе за изградњу
двострано узиданог стамбено пословног објекта на кат.парцели број 615/37 КО Палилула,  у
Београду, улица Нова 2, на основу члана 41. Одлуке о градској управи града Београда („Сл.гласник
града Београда“ бр.126/16, 2/17, 6/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 60/19 и 85/19), члана 134. став 2,
члана 8.ђ. и члана 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 17.и 18
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“, бр.68/19), и члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18), издаје се

        ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

                ОДОБРАВА СЕ инвеститору „ZONED PIONIR“ д.о.о. из Београда, Булевар ослобођења
број 227 ПИБ 109778534, МБ 21241288, изградња двострано узиданог стамбено-пословног објекта,
спратности По+П+8+Пс, категорије В, на кат. парцели  број 615/37 КО Палилула, пов.1770м2, у
Београду, ул. Нова 2, са 64 (шездесетчетири) стамбене јединице, 3 (три) локала, 12 (дванаест)
пословних апартмана и 90 (деведест) паркинг места од чега 76 (седамдесетшест) паркинг места у
подземној етажи објекта и 14 (четрнаест) паркинг места на парцели, укупне бруто површине објекта
9.108,42м2 од чега је 7.638,99м2 надземна бруто површина објекта. Kолски и пешачки приступ
парцели је из улице Нова 2. Предрачунска вредност објекта износи 1.200.000.000,00динара.



             Саставни део грађевинске дозволе чине Пројекат за грађевинску дозволу, са техничком
контролом, бр. 16/2022 из априла 2022. године,  извршеном од стране вршиоца техничке
контроле Пројектни биро FABER Јелена Јана Комненић ПР из Београда, Булевар Деспота Стефана
број 126, Извод из пројекта из априла  2022.године, оверен електронским потписом од стране главног
пројектанта и одговорног лица пројектанта Стевана Шашића, дипл.инж.арх. са лиценцом број 300
2015 03, одговорног лица вршиоца техничке контроле Јелене Јане Комненић и локацијски услови
издати од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Сектора за издавање
локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене процедуре под ROP-BGDU-8667-
LOCH-5/2021 Интерни број IХ-15 број 350-1440/2021 од 02.09.2021. године.

Налаже се инвеститору да пре почетка грађења, сходно чл. 136. Закона о планирању и изградњи,
уклони објекте са кат.парцеле 615/37 КО Палилула  и то: објекте под редним бројем 1, 2, 3-
део,4,5,6,7,8,9 и 10 .

             Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три године
од дана правноснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.

Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правоснажности решења о
грађевинској дозволи не изда употребна дозвола.

               Утврђује се да je  инвеститор дужaн да изврши уплату доприноса за уређивање
грађевинског земљишта за објекат из става 1. диспозитива овог решења, једнократно у износу од
73.621.892,00 динара, у року од 15 дана од дана обрачуна, а најкасније до 08.12.2022. године. Уколико
инвеститор не изврши уплату до 08.12.2022. године, обавезује се да најкасније пре подношења
захтева за пријаву радова прибави обавештење о доприносу за уплату са припадајућом
валоризацијом, на основу обрачуна испостављеног од стране Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда ЈП.

Инвеститор је  дужан да пре почетка извођења радова поднесе овом органу пријаву радова, са
подацима и доказима прописаним чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21).

                                                                     О б р а з л о ж е њ е

 Инвеститор „ZONED PIONIR“ д.о.о. из Београда, Булевар ослобођења број 227, преко овлашћеног
правног лица „ARCOSITE“ д.о.о. Београда, ул. Војводе Степе број 41, поднео је овом секретаријату
преко овлашћеног правног лица „ARCOSITE“ д.о.о. Београда, ул. Војводе Степе број 41, чији је
законски заступник Стеван Шашић из Београда, дана 24.10.2022. године, путем ЦИС-а, усаглашени
захтев евидентиран под ROP-BGDU-8667-CPIН-10/2022, заведен на писарници овог секретаријата
дана 25.10.2022.године, под IХ-18 бр. 351-528/2022, за издавање грађевинске дозволе за изградњу
двострано узиданог стамбено-пословног објекта, спратности По+П+8+Пс, на кат. парцели  број
615/37 КО Палилула, у Београду, ул. Нова 2.

             Уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложена је следећа документација у
електронској форми, у pdf формату:

-Извод из пројекта са главном свеском у pdf формату из априла 2022. године,  потписан личним
потписом од стране  главног  пројектанта – Стeвaнa Шaшићa, дипл.инж.арх. – лиценца бр. 300 2015
03, оверен квалификованим електронским потписима  главног пројектанта, одговорног лица
пројектанта – Стeвaнa Шaшићa, директора и одговорног лица вршиоца техничке контроле – Јелене
Јане Комненић, директор.

Техничка и друга документација у pdf формату и посебни графички делови и у dwg и dwfх формату,
која се састоји од:



0 - Главна свеска, бр. 63/2021 из априла 2022. године, израђена од стране ArcoSITE д.о.о. из 
Београда, Ул. војводе Степе бр. 41, потписана и оверена од стране главног пројектанта и одговорног
лица пројектанта и Пројекта за грађевинску дозволу, са потврдом техничке контроле бр. 16/2022 из
априла 2022. године, извршеном од стране вршиоца техничке контроле Пројектни биро FАBЕR
Јелена Јана Комненић ПР из Београда, Булевар Деспота Стефана  бр. 126, који садржи:

1 - Пројекат архитектуре, бр. 63/2021-1 из априла 2022. године, израђен од стране ArcoSITE д.о.о. из 
Београда, Ул. војводе Степе бр. 41; 

2/1 - Пројекат конструкције, бр. 913/22 из априла 2022. године, израђен од стране HCM д.о.о. из 
Београда, Ул. Јове Илића бр. 89;

3 -  Пројекат хидротехничких инсталација, бр. 63/2021-3 из априла 2022. године, израђен од стране
ArcoSITE д.о.о. из  Београда, Ул. војводе Степе бр. 41;

4 - Пројекат електроенергетских инсталација, бр. 204-22 из априла 2022. године, израђен од стране
TEMING Electrotechnology д.о.о. из  Ниша, Ул. цара Душана бр. 90;

5 - Пројекат телекомуникационих инсталација, бр. 205-22 из априла 2022. године, израђен од стране
TEMING Electrotechnology д.о.о. из  Ниша, Ул. цара Душана бр. 90;  

5.2 – Пројекат стабилног система за дојаву пожара, бр. 206-22 из априла 2022. године, израђен од
стране TEMING Electrotechnology д.о.о. из  Ниша, Ул. цара Душана бр. 90; 

6/1 - Пројекат  термотехничких инсталација, бр. 63/2021-6 из априла 2022. године, израђен од стране
ArcoSITE д.о.о. из  Београда, Ул. војводе Степе бр. 41;

6/2 – Пројекат мaшинских инстaлациja система за одвођење дима и топлоте, проветравања и
одимљавања подземne гараже, бр. 888-21 из априла 2022. године, израђен од стране TEMING
Electrotechnology д.о.о. из  Ниша, Ул. цара Душана бр. 40; 

6.3 - Пројекат стабилног система за гашење пожара водом подземне гараже, бр. 889-21 из априла
2022. године, израђен од стрaне TEMING Electrotechnology д.о.о. из  Ниша, Ул. цара Душана бр. 90;  

6/4 – Пројекат лифта, бр. SCH 21/101 – PGD из априла 2022. године, израђен од стране SCHINDLЕR
д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр. 64А; 

10/1 - Пројекат припремних радова рушењa пoстojeћих oбjeкaтa, бр. 63/2021-10 из априла 2022.
године, израђен од стране ArcoSITE д.о.о. из  Београда, Ул. војводе Степе бр. 41;

10/2 - Пројекат заштите темељне jaмe и сусeдних oбjeкaтa, бр. 914/22 из априла 2022. године,
израђен од стране HCM д.о.о. из  Београда, Ул. Јове Илића бр. 89; 

- Катастарско - топографски план локација: к.п. 615/37 КО Палилула, израђен и оверен септембра
2021. године, од стране ''ТЕСЛА СИСТЕМИ 2016'' Осечина – Ваљево;  

-Елаборат заштите од пожара, бр. 13-22/Б из априла 2022. године, израђен од  стране TEMING
Electrotechnology д.о.о. из  Ниша, Ул. цара Душана бр. 90;

-Елаборат о геотехничким условима изградње објекта, бр. 18-03/31 од 23.03.2018. године, израђен од
стране GEOMEHANIKA д.o.o. из Бeoгрaдa, Ул. Добропољска бр. 21;

-Елаборат енергетске ефикасности, бр. 63/2021-Е из децембра 2021. године, израђен од стране
ArcoSITE д.о.о. из  Београда, Ул. војводе Степе бр. 41



- Уговор о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта, бр. 18736/2-01 од
31.03.2022. године, закључен између инвеститора и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда Ј.П.,  Београд, о регулисању међусобних односа у вези са заједничким припремањем и
опремањем грађевинског земљишта за потребе изградње стамбено-пословног објекта на кп  615/37 
КО Палилула - изградња саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром; 

-Потврда број 80110, ЈП, 38/13, 4147-1/21 од 20.06.2022 године издата од стране
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ, Огранак електродистрибуција  Београд центар Београд,  да је
изградња  недостајуће електроенергетске инфраструктуре у плану имаоца јавног овлашћења
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак електродистрибуција  Београд- центар, да је
потребна изградња трансформаторске станице  ТС 10/0,4 kV, капацитета 2х1000 kVA снаге
трансформатора 2х1000 kVA, и њено уклапање у сн мрежу;

-Уговор о изградњи недостајуће комуналне инфраструктуре, закључен између ЈКП Београдске
електране и инвеститора, бр. СТЕ-23803/12 бр. 6 од 05.04.2022. године.

-Решење Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Београда XXXVI-04 број 320-
262/2022 од 27.09.2022.године;

-Решење РГЗ-а СКН Палилула број 952-02-14-015-3472/2022 од 06.04.2022. године;

-Изјава дата од стране инвеститора дана 13.04.2022. године о рушењу објеката на кат.парцели број
615/37 КО Палилула;

-Пуномоћје за заступање у овом управном поступку;

-Доказ о уплати републичких административних такси и накнаде за ЦЕОП.

        Овај секретаријат је по службеној дужности прибавио Податаке катастра непокретности
Републичког геодетског завода РС, Геодетско-катастарског информационог система издате под
бројем 952-04-015-23424/2022 дана 10.11.2022. године и број 952-04-015-23772/2022 дана 17.11.2022.
године као и обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку издавања
грађевинске дозволе за изградњу двострано узиданог стамбено-пословног објекта, спратности
По+П+8+Пс, на кат. парцели  број 615/37 КО Палилула, у Београду, ул. Нова 2, број: 62459/6-03 од
24.11.2022. године, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, ул. Његошева бр.
84.

          Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунат је од стране Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, у складу са одредбама Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Службени лист града Београда“, бр. 2/15, 16/15,
74/15, 36/17, 50/18, 118/18 и 137/20).

 ПОВРШИНА КОЈА СЕ ПРИЗНАЈЕ:                                                            

На основу података катастра непокретности КО Палилула, за објекте означене бројевима
1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10, на кат.парцели број 615/37  КО Палилула:

-зграда број 1, пословна,спратности Пр, површине под објектом 91,00м2 x 0,80 = 72,80м2

-зграда број 2-пословна спратности Пр, корисне површине 90,00м2

-зграда број 3, стамбено-пословна, спратности Пр+1,

-стан број 1, корисна површина 42,00м2



-пословни простор број 2, корисне површине 44,00м2, стан број 3,корисне површине 83,00м2.

-зграда број 4, породично стамбена зграда, спратности Пр+Пк, корисне површине    142,00м2,

-Зграда број 5, пословна, спратности Пр, површине под објектом 60,00м2 x 0,80  =    48,00м2

-Зграда број 6, пословна, спратности Пр, површине под објектом 59,00м2 x 0,80  =     47,20м2

-Зграда број 7, пословна, спратности Пр, површине под објектом 58,00м2 x 0,80  =     46,40м2

-Зграда број 8, пословна, спратности Пр, површине под објектом 46,00м2 x 0,80  =     36,80м2

-Зграда број 9, пословна, спратности Пр, површине под објектом 59,00м2 x 0,80  =      47,20м2

-Зграда број 10, пословна, спратности Пр, површине под објектом 56,00м2 x 0,80  =     44,80м2

Укупно за признавање: 42,00+83,00+142,00=267,00м2 нето стамбеног простора и
72,80+90,00+44,00 + 48,00+47,20+46,40+36,80+47,20+44,80 = 477,20 м2 нето комерцијалног
простора, односно укупно за признавање:744,20м2.

ПОДАЦИ О НЕДОСТАЈУЋОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ:

Према Уговору број 18736/2-01 од 31.03.2022. године, о заједничком припренању и опремању
грађевинског земљишта закљученог између Дирекције и инвеститора, инвеститор планираног
објекта стиче право на умањење доприноса у вредности од 26.245.369,00 динара а максимално до
60% обрачунатог доприноса у поступку обједињене процедуре.

ПЛАНИРАНА ПОВРШИНА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

СПРАТНОСТИ По+Пр+8+Пс:

Површина планираног  објекта утврђена према СРПС У.Ц2.100:2002.

Укупна бруто површина :                                                                    9.108,42м2

Укупна нето површина :                                                                      7.623,40м2

Нето површина стамбене намене за обрачун доприноса                      5.204,35м2

Нето површина комерцијалне делатности за обрачун доприноса        1.199,88м2

Нето површина за коју се  допринос не обрачунава                              1.219,17м2

(гараже и техничке просторије, са припадајућим комуникацијама у етажи подрума)

 

Просечна цена стана новоградње:      290.275,00 дин/м2

Зона локације:                                        II

Коефицијент зоне:                                  0,0916

Коефицијент намене;

 -Стамбена                                            1,00



-Комерцијална                                          1,50

 

Износ доприноса на дан                   23.11.2022. године:

-стамбена                                         26.589,19дин/м2

-комерцијална                                    39.883,79дин/м2

На основу достављене документације обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта на
дан 23.11.2022. године износи:

Стамбена намена :4.937,35м2 ( 5.204,35м2-267,00м2)

4.937,35м2  x 26.589,19дин/м2      =      131.280.137,00 динара

-комерцијална намена:722,68м2 (1.199,88м2-477,20м2)

722,68м2 x 39.883,79 дин/м2 = 28,823,217,00 динара

УКУПНО: 160.103.354,00 динара

ПРВО НА УМАЊЕЊЕ ДОПРИНОСА.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. и инвеститор „ZONED PIONIR“ д.о.о.
из Београда, закључили су Уговор број 18736/2-01 од 31.03.2022. године, о регулисању међусобних
односа у вези са заједничким припремањем и опремањем грађевинског земљишта за потребе
изградње стамбено-пословног објекта на кат.парцели 615/37 КО Палилула-изградња саобраћајнице
са припадајућом инфраструктуром, којим инвеститор у складу са чланом 8.стиче право на умањење
доприноса у износу од 26.245.369,00 динара  а максимално до 60% обрачунатог доприноса у
поступку обједињење процедуре, што чини 16,39% обрачунатог доприноса ((26.245.369,00
:160.103.354,00)  x 100).

160.103.354,00 динара – 26.245.369,00 динара = 133.857.985,00 динара

          У складу са Одлуком о допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист града Београда“ број 118/2018) –„Изузетно, инвеститор који гради
објекат за који је закључио уговор о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта
и изводи радове на инфраструктури сагласно одредбама члана 92. Закона о планирању и изградњи,
у случају плаћања доприноса једнократно до пријаве радова има право на умањење доприноса:

-од 45% уколико вредност радова на изградњи недостајуће инфраструктуре износи до 20%
вредности доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

133.857.985,00 динара x 0,55 = 73.621.892,00 динара

           Уплату износа од 73.621.892,00  динара  је потребно извршити на рачун број 840-
741538843-29 или код електронског плаћања број 840000074153884329, назив рачуна ДОПРИНОС
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА - ГРАД БЕОГРАД, по моделу 97, са позивом на
број  45-015-0-2013040 шифра плаћања 253.

           Овако утврђен допринос за уређивање грађевинског земљишта на дан 23.11.2022.године,
усклађује се према званично објављеном показатељу раста потрошачких цена Организационе
јединице градске управе града Београда задужена за послове статистике, од дана обрачуна до дана



плаћања, осим у случају плаћања у року од 15 дана од дана обрачуна, односно до 08.12.2022.
године.

          Уколико Инвеститор не изврши уплату до 08.12.2022. године, обавезује се да најкасније пре
подношења захтева за пријаву радова, прибави обавештење о висини доприноса за уплату са
припадајућом валоризацијом.

Чланом 9. уговорао регулисању међусобних односа у вези са заједничким припремањем и
опремањем грађевинског земљишта, инвеститор објекта је дужан да достави Дирекцији средство
обезбеђења плаћања у висини од 26.245.369,00 динара на име признатих трошкова
инфраструктурног опремања земљишта из члана 7., а у вези са одредбама члана 8.

Средство обезбеђења може бити:

-неопозива банкарска гаранција наплатива на први позив без приговора, која гласи на укупан износ
утврђен овим уговором или

-доказ о успостављеној хипотеци на непокретности-објекту који вреди 30% више од утврђене
обавезе по овом уговору, у корист града Београда или

-гарантни депозит на износ за коју је допринос умањен на име инфраструктурног опремања

Инвеститор који на основу закљученог уговора о заједничком припремањи и опремању
грађевинског земљишта сагласно члану 92 Закона о планирању и изградњи стекне право на
умањење доприноса, дужан је да уз пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу
достави доказ о средству обезбеђења плаћања у висини признатих трошкова инфраструктурног
опремања земљишта за које му је умањени допринос а све у складу са закљученим уговором.

           Потврду о измиреном доприносу за уређивање грађевинског Дирекција издаје у року од 5
дана од дана пријема уплате на наведени уплатни рачун.

           Коначним обрачуном доприноса за уређивање грађевинског земљишта, утврдиће се
евентуална разлика између изграђене површине у односу на обрачунату овим обрачуном.

            У случају више изграђене површине обавеза плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта обрачунава се применом јединичног износа доприноса утврђеног на дан 23.11.2022.
године, валоризованог према показатељу раста потрошачких цена Организационе јединице Градске
управе града Београда задужене за послове статистике, а за период од дана обрачуна до дана
утврђивања доприноса по коначном обрачуну.

          Коначни обрачун доприноса је саставни део употребне дозволе.

          На основу података катастра непокретности Републичког геодетског завода РС, Геодетско-
катастарског информационог система издате под бројем 952-04-015-23424/2022 дана 10.11.2022.
године и број 952-04-015-23772/2022 дана 17.11. 2022. године, утврђено је да је инвеститор уписан
као носилац права својине на кат. парцели  број 615/37 КО Палилула и објеката на истој.

            Одредбом чл. 8-ђ. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21 ), прописано је
да током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу испуњености
формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити испитује
веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ локацијске услове, грађевинску и
употребну дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу са актима и другим документима из
члана 8б овог закона. Ставом 2. истог члана прописано је да надлежни орган у складу са ставом 1.
овог члана проверава искључиво испуњеност следећих формалних услова:надлежност за поступање



по захтеву, односно пријави;да ли је подносилац захтева, односно пријаве лице које, у складу са овим
законом, може бити подносилац захтева односно пријаве;да ли захтев, односно пријава садржи све
прописане податке;да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим
законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона; да ли је уз захтев приложен доказ о
уплати прописане накнаде, односно таксе. Ставом 9. наведеног члана закона прописано је да у
случају штете настале као последица примене техничке документације, на основу које је издата
грађевинска дозвола или решење из члана 145. овог закона, за коју се накнадно утврди да није у
складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је израдио и
потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор.

Имајући у виду да је  инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео доказе прописане
чланом 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19, 9/20 и 52/21), то је решено као у диспозитиву овог
решења.

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре као другостепеном органу, у року од 8 дана од дана достављања овог
решења. Жалба се подноси преко Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе
града Београдa Сектора за грађевинске послове, таксирана са 490,00 динара сходно изменама Закона
о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“ број 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09,
54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-
испр.,50/18, 95/18, 38/19-ускл.дин.изн, 86/19, 90/19-испр.,98/20, 144/2020 и 62/2021-ускл.дин.изн.).

Доставити: инвеститору, преко пуномоћника,Секретаријату за инспекцијске послове, Сектор за
урбанистичку и грађевинску инспекцију, Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда
ЈП, имаоцима јавних овлашћења, електронским путем и архиви.

 

 

                                                                  ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                         Секретар секретаријата за урбанизам и грађевинске послове

                                                                                   Бојана Милићевић,дипл.правник


