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-12810-WA-1/2016
Инт. број : 351-358/2016
Датум: 16.06.2016.године
Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за грађевинске
послове и обједињену процедуру, Градске општине Вождовац, поступајући по пријави
радова ,,UMIKA INVEST" д.о.о.,Београд, Ул. Устаничка бр.128а и ,,WOOD AND
PANEL"д.о.о. Београд, Ул. Подујевска 25, 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-9848-CPI-1/2016 Инт. број: 351-358/2016,
правоснажном 13.06.2016.године, којом се одобрава инвеститорима "UMIKA INVEST"
д.о.о.,Београд,ул.Устаничка бр.128А,"WOOD AND PANEL" д.о.о.,Београд,ул. Подујевска
бр.25, Бурџовић Дервишу из Београда,ул. Кулина Бана бр.1, Богдановић Јањи из Београда,
ул. Војводе Пријезде бр.26 и Петровић Кристини из Београда, ул.Устаничка бр.147,
извођење радова на изградњи слободностојећег стамбеног објекта,спољних димензија 8,70м
х 18,26м неправилног геометријског облика, спратности По+П+2+Пк, са 9 (девет)
стамбених јединица и обезбеђених 9 паркинг места (у оквиру подрума 8 и на парцели 1
паркинг место), Б категорије, класификациони број 112221 укупне површине БРГП по
865,52м2 по СРПС-у, од чега надземне БРГП 637,93м2 по СРПС-у на катастарској парцели
2292/1 КО Вождовац (површина парцеле 319,00 м2), у улици Војводе Пријезде бр. 26 у
Београду.
Саставни део чини потврда Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда Ј.П. број 34518/5-06 од 02.06.2016. године о измиреној финансијској обавези.
Инвеститор је у пријави навео рок планираног почетка извођења радова
14.06.2016.године, а рок планираног завршетка радова 31.08.2017.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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