РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
Одељење за комунално грађевинске и стамбене послове
Одсек за грађевинске послове и обједињену процедуру
Београд, Устаничка бр.53
ROP-VOZ-3595-WA-4/2016
Инт. број : 351-220/2016
Датум: 07.07.2016.године
Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске
послове и обједињену процедуру, Градске општине Вождовац, поступајући по пријави
радова Јоцић Драганa из Ваљева,ул.Мачванска бр.1, Тијанe Вујичић из Београда, ул.Косте
Јовановића бр.21, Љиљанe Јеремић из Београда, ул. Косте Јовановића бр.21, Предрагa
Вукадиновићa из Београда, ул. Косте Јовановића бр.19 и Предузећa за грађевинарство,
промет и услуге “ИЗОТЕРМ“ д.о.о. Ваљево, ул.Живана Кутишанца бр.7, на основу члана
148. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС» бр. 72/09,81/09,64/10-УС,
24/11,121/12,42/13-УС,50/13,98/13 УС,132/14 и 145/2014), члана 31. и 32. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" број
113/15), издаје
ПОТВРДУ
ПОТВРЂУЈЕ СЕ пријава радова, одобрених Решењем ГРАЂЕВИНСКОМ
ДОЗВОЛОМ овог Одељења ROP-VOZ-3595-CPI-2/2016 Инт. број : 351-220/2016,
правоснажном 06.06.2016.године, којом се одобрава инвеститорима Јоцић Драгану из
Ваљева,ул.Мачванска бр.1, Тијани Вујичић из Београда, ул.Косте Јовановића бр.21,
Љиљани Јеремић из Београда, ул. Косте Јовановића бр.21, Предрагу Вукадиновићу из
Београда, ул. Косте Јовановића бр.19 и Предузећу за грађевинарство, промет и услуге
“ИЗОТЕРМ“ д.о.о. (ПИБ 103263964) Ваљево, ул.Живана Кутишанца бр.7 извођење радова
на реконструкцији, надградњи и доградњи постојећег објекта, спратности По+П+1 којим
радовима се формира стамбени објекат Б категорије, спратности По+П+1+М са 6 стамбених
јединица (обезбеђено 6 паркинг места у подруму), класификациони број 112221, укупне
надземне БРГП по СРПС-у 438,74 м2, на катастарској парцели 4758 КО Вождовац
(површина парцеле 376,00 м2 ), у улици Косте Јовановића бр.21, у Београду,
Саставни део чини потврда Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда Ј.П. број 39187/5-06 од 22.06.2016. године о измиреној финансијској обавези.
Инвеститор је у пријави навео рок планираног почетка извођења радова
01.07.2016.године, а рок планираног завршетка радова 01.07.2017.године.
Такса за ову потврду износи 300,00 динара и уплаћује се на рачун број 840742351843-94, позив на број 97 41-019, прималац Градска општина Вождовац, на основу
Одлуке о локалним административним таксама ("Сл.лист града Београда" бр.
50/14,77/14,17/15 и 61/15).
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