РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-VRA-4646-WA-2/2018
Заводни број: 351-141/2018
Датум: 22.03.2018. године
Београд, Његошева 77
Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Врачар поступајући по пријави
радова Надбискупије београдско-смедеревске са седиштем у Београду, улица Светозара
Марковића број 20, поднетоj преко овлашћеног лица Грубнић Самире из Београда, улица
____________, на основу члана 31. и члана 32. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/15, 96/16 и 120/17), издаје
П О Т В Р Д У
ПОТВРЂУЈЕ СЕ пријава радова Надбискупији београдско-смедеревској са седиштем у
Београду, улица Светозара Марковића број 20, на реконструкцији стамбеног објекта Жупског
дома, спратности П+1, укупне површине 226,58m2, од којих је површина двоетажног стамбеног
простора 206,78m2 (101,74m2 у приземљу и 105,04m2 на спрату), а површина помоћних просторија
остава је 19,80m2, у Крунској улици брoj 23, на катастарској парцели број 4992 КО Врачар у
Београду, у Изводу из листа непокретности Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Врачар број 2848 уписан као објекат број 2.
Након извођења радова ће се формирати стамбени објекат Жупског дома, спратности П+1+Пк,
укупне површине 312,58m2, од којих је површина јединственог троетажног стамбеног простора
291,35m2 (101,74m2 у приземљу, 105,04m2 на спрату и 84,57m2 у поткровљу), а површина
помоћних просторија остава 19,80m2 у Крунској улици брoj 23, на катастарској парцели број 4992
КО Врачар у Београду.
Радови се изводе у волумену и габариту објекта, уз пренамену таванског простора у стамбени, без
промена изгледа фасаде.
Предметни радови одобрени су решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе
градске општине Врачар у Београду број ROP-VRA-4646-ISAW-1/2018, заводни број 351-141/2018
од 05.03.2018. године, правноснажно 15.03.2018. године.
Инвеститор је уз пријаву радова доставио потврду Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда Ј.П. број 14933/5-06 од 15.03.2018. године, да је измирио финансијску обавезу накнаду за уређивање грађевинског земљишта.
Почетак извођења радова је 30.03.2018. године, а завршетак радова је 28.12.2018. године.
Службено лице:
Драгана Крнетић, дипл. правник

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
Ана Поскић, дипл. правник

Ознака: К.2.01-3
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