РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број предмета:ROP-VRA-17391-GR-3/2017
Заводни број: 351-422/2017
Датум: 04.07.2017. године
Београд, Његошева 77
Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Врачар поступајући по захтеву
Мартиновић Нинославе ___________________ коју заступа Дијана Живић ___________________на
основу члана 148. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/90- испр.,64/10одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) (Сл. гласник РС" бр.72/09, 81/90испр.,64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број
113/2015), и з д а ј е
П О Т В Р Д У
ПОТВРЂУЈЕ СЕ пријава радова у складу са правноснажним решењем број 351-422/2017 од
23.06.2017. године којим се одобрава Мартиновић Нинослави ___________________, коју заступа
Дијана Живић ___________________, извођење радова на објекту у улици Интернационалних
бригада број 81 и то:
- реконструкција стамбеног објекта спратности Су+П+Пк који се састоји од вишесобног двоетажног
стана бб (у листу непокретности број 4952 уписан као стан бр.1) у приземљу и поткровљу, укупне
површине 192.44 m2 (приземље 102.11 m2 и поткровље 90.33 m2), двособног стана бб (у листу
непокретности уписан као стан бр.2) у сутерену, укупне површине 49.55 m2 и помоћних просторија
укупне површине 39.98 m2,
- спајање двоетажног стана бб (у листу непокретности уписан као стан бр.1) у приземљу и
поткровљу, укупне површине 192.44 m2 (приземље 102.11 m2 и поткровље 90.33 m2) и двособног
стана бб (у листу непокретности уписан као стан бр.2) у сутерену, укупне површине 49.55 m2 у једну
стамбену јединицу,
- инвестиционо одржавање помоћног објекта спратности П у дну парцеле и
- уређење дворишта на КП 3710 КО Врачар у Београду.
Након изведених радова формиће се вишесобан троетажни стан бр.1, у сутерену, приземљу и
поткровљу стамбеног објекта Су+П+Пк, укупне површине 240.54 m2 (сутерен 45.03 m2, приземље
108.76 m2 и поткровље 86.75 m2) и помоћне просторије у сутерену, укупне површине 47.47 m2, све у
ул. Интернационалних бригада бр.81 на КП 3710 КО Врачар. Сви радови се изводе у оквиру
постојећих габарита и волумена.
Службено лице:
Ана Ровчанин, мастер права

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ана Поскић, дипл. правник
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