Република Србија
Град Београд
Градска општина Вождовац
Одељење за комуналано грађевинске и стамбене послове

Одсек за комунално стамбене послове
Број : 360-1067/17
Датум:

06.03.2018.

Београд,

б р .

године

ул.

Устаничка

53

Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за

стамбене послове градске општине Вождовац,Регистратор који води Регистар

стамбених заједница, на основу члана

31.

Закона о становању и одржавању

зграда ("Сл . гласник РС " , број 104/16), решавајући по захтеву управника
стамбене заједнице Небојше Здравковића , ул. Тимочке дивизије 11, Београд ,

.

за упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница , доноси

РЕШЕЊЕ

1 УПИСУЈЕ

СЕ У Регистар стамбених заједница СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА

ТИМОЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 9,11 ГЕНЕРАЛА ЉУБОМИРА МИЛИЋА2,4,6. у ул .Тимочке
дивизије бр.9,11 Генерала Љубомира Милића бр.2,4,6 , на катастарској парцели број
7764, на делу парцеле 29 КО Вождовац, Београд, општина ВождО~i:щ. · Претежна
делатност : 94.99 - Делатност осталих организација на бази учлањења. .'

11
ЈМБГ

Матични број стамбене заједнице је

111 УПИСУЈЕ СЕ
0101953501504 за
IV Жал ба

V

У

Регистар

...

18103664.

СТqмбених

заједница

Небојша

Здравковић

УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ.

не одлаже извршење решења.

Општинска административна такса за упис стамбене заједнице у Регистар у

износу од

300,00 динара

,уплаћена је од стране подносиоца захтева.

-'
Образложење

Управник стамбене заједнице поднео је Одељењу за комунално- грађевинске

и стамбене послове, Одсеку за стамбене послове, који води Регистар стамбених
заједница, захтев број 360-1067/17 за упис стамбене заједнице и упис управника у
Регистар стамбених заједница .
Уз пријаву за упис подносилац захтева доставио је Записник са седнице када

је донета одлука стамбене заједнице о избору управника стамбених заједница у
улици Тимочке дивизије 9,11 Генерала Љубомира Милића бр.2,4,6.
Разматрајући испуњеност формалних услова за даље поступање по пријави,
и по извршеној контроли исправности унетих података и докумената у централном
информационом систему , Регистратор је утврдио да постоје услови за регистрацију и
одлучио као у диспозитиву овог решења.

Страна

1 'ОД 2

Против овог решења подносилац пријаве преко Регистратора може изјавити
жалбу

општинском,

односно

градском

већу

у

року

од

десет

дана

од

дана

достављања , а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања Решења на
интернет страни Републичког геодетског завода.
Жалба се

подноси

непосредно или

шаље

препоручено

доказом о плаћеној административној такси у износу од

456,00

путем

поште,

са

динара на жиро рачун

840-742351843-:94 са позивом - на број 41-019 по тарифном броју 2.
Жалба не одлаже -извршење решења у складу са чланом
становању и одржавању зграда

(.. Сл .

гласник РС" , број

31.

став

3.

Закона о

104/16).

Решење доставити:

-

Управнику стамбене заједнице
Јединственој евиденцији
архиви

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Милан Кајганић, дипл. правник, С . Р .

/

Страна

2 ОД 2

