
                                                

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Одељење за грађевинске и комуналне послове

Број предмета: ROP-VRA-15694-WA-8/2022

Заводни број: 351-579/2022

Датум: 07.10.2022. године

Београд, Његошева 77

 

 

Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Врачар поступајући по
пријави радова Привредног друштва „Radulović Gradnja“ д.о.о. са седиштем у Београду,
улица Господара Вучића број 57 и Привредног друштва „ SIBOLA“ д.о.о. са седиштем у
Београду, улица Кнегиње Јулије број 5, које заступа овлашћено лице, Предузеће за
пројектовање, урбанизам и инжењеринг „BEST PLAN“ д.о.о. са седиштем у Београду,
Војвођанска улица број 79, на основу члана 30. и 31. Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 68/19), издаје

 

 

П  О  Т  В  Р  Д  У

 

 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ пријава радова Привредног друштва „Radulović Gradnja“ д.о.о. са
седиштем у Београду, улица Господара Вучића број 57 и Привредног друштва „ SIBOLA“
д.о.о. са седиштем у Београду, улица Кнегиње Јулије број 5, на изградњи двострано узиданог
стамбеног објекта, спратности По+Пр+4+Пк,  са 9 (девет) стамбених јединица и 12
(дванаест) паркинг места у подземној етажи, у улици Кнегиње Јулије број 5, на катастарској
парцели број 5230 КО Врачар у Београду.

 

Предметни радови одобрени су правноснажним решењем о грађевинској дозволи Одељења
за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине Врачар у Београду број ROP-



 В.Д. НАЧЕЛНИKА УПРАВЕ

 

 Гордана Баста

VRA-15694-CPIH-5/2022, заводни број 351-579/2022 од 23.09.2022. године, правноснажно
29.09.2022. године.

 

Инвеститори су уз пријаву радова доставили потврду Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда Ј.П. број 51891/5-06 од 30.09.2022. године, да је у складу са обрачуном
доприноса за уређивање грађевинског земљишта број 50433/6-03 од 22.09.2022.године,
измирена финансијска обавеза - накнада за уређивање грађевинског земљишта и решење о
кућном броју Републичког геодетског завода, Сектора за дигиталну трансформацију,
Одељења за адресни регистар број 952-02-10-228-43854/2022 од 29.09.2022.године.

 

Планирани почетак извођења радова је 14.10.2022. године, а завршетак радова 14.10.2025.
године.

 

Потврду доставити: подносиоцу пријаве преко овлашћеног лица, Секретаријату за
инспекцијске послове града Београда и архиви овде.

 

 

 

 

 


