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Град Ваљево
Градска управа града Ваљева
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
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В а љ е в о
Kарађорђева 64
Градска управа града Ваљева, Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине, Одсек за
грађевинарство и обједињену процедуру, решавајући по захтеву „AUTOLOGY d.o.o.“ Београд, преко пуномоћника Александра
Марковића из Ваљева, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука
УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 24/11,121/12, 42/13-одлука УС,132/14,145/14,83/18,31/19, 9/20, 52/21), члана 31. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. Гласник РС" бр. 68/19), по овлашћењу ВД Начелника Градске
управе града Ваљева бр.112-41/18-01/2 од 24.01.2018.год. издајe
                                                           

                                                                                                                         П О Т В Р Д У
 

„AUTOLOGY d.o.o.“ Београд, матични број: 20379499, ПИБ: 105483233, са пословним седиштем у Београду-Нови Београд, улица
Вајара Живојина Лукића брoj 9/13, потврђује се пријава извођење радова радова за изградњу хотела
три стамбено-пословна објекта апартманског типа, објекат А са 14 функционалних јединица - 12 стамбених јединица и 2 пословна
простора, објекат Б са 17 функционалних јединица - 15 стамбених јединица и 2 пословна простора, објекат В са 14 функционалних
јединица - 12 стамбених јединица и 2 пословна простора, категорија објекта: Б, класификационе ознаке 112221(88.65%) и
122011(11.35%), са изградњом 27 паркинг места, на кат. парц. брoj 686/1 КО Дивчибаре, ул. Љубе Поповића бр.22, по решењу о
грађевинској дозволи бр. ROP-VAL-37472-CPI-4/2021, инт. брoj 351-968/2021-07 од 10.08.2021. год.
Уз пријаву радова инвеститор је приложио доказ о уплати накнаде за уређење грађевинског земљишта у изнсу 5.672.535,41, доказ о
плаћеној административној такси за подношење пријаве и накнади за централну евиденцију.
Датум почетка извођења радова је 31.08.2021. године, а рок завршетка радова јe 19.02.2021 године.
На основу наведеног утврђено је да је инвеститор приложио сву потребну документацију из члана 148. Закона о планирању и
изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС 24/11,121/12, 42/13-одлука
УС,132/14, 145/14,83/18,31/19,9/20, 52/21) и члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
("Сл. Гласник РС" бр. 68/19) за издавање потврде пријаве радова и пријем приложене документације.
                                                                                                                                     ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
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