
                                                                                                

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Одељење за грађевинске и комуналне послове

Број предмета: ROP-VRA-28727-WA-27/2022

Заводни број: 351-223/2022

Датум: 09.05.2022. године

Београд, Његошева 77

Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Врачар поступајући по
пријави радова Привредног друштва „STUDIO M DCS“ д.о.о. са седиштем у Београду,
Улица Јаше Игњатовића број 72, Милутина Величковића из Београда, __________ и Марка
Петровића из Београда, Улица ________, поднетом преко овлашћеног лица Владимира
Димитријевића из Београда, Улица ____________, на основу члана 148. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 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 „STUDIO M DCS“ д.о.о. са
седиштем у Београду, Улица Јаше Игњатовића број 72, Милутина Величковића из Београда,
Молерова улица број 82 и Марка Петровића из Београда, Улица Радојке Лакић број 15,
одобрених правноснажним решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе
градске општине Врачар у Београду број ROP-VRA-28727-CPAH-24/2022, заводни број 351-
223/2022 од 13.04.2022. године, којим је измењено решење о грађевинској дозволи
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда број ROP-BGDU-28727-
CPI-5/2018, IX-18 број 351-318/2018 од 27.09.2018. године, којим је одобрена изградња
двострано узиданог стамбено-пословног објекта, спратности 2По+П+1 до 2По+П+5+Пс,
категорије „В“, укупне нето површине објекта 1.235,52m², на катастарској парцели број
134/2 КО Врачар, површине 306m², у Молеровој улици у Београду, са 6 (шест) стамбених
јединица, 1 (једним) локалом и 12 (дванаест) паркинг места у подземној гаражи, од чега 4
(четири) ПМ у нивоу подрума 1 и 8 (осам) ПМ у нивоу подрума 2, услед измена насталих у
току градње, и то у делу који се односи на промену нето површине и унутрашње
организације стана број 2, на првом спрату и стана број 4, на трећем спрату, без промене
бруто и нето површине објекта.

Планирани почетак извођења радова 14.05.2022. године, а планирани завршетак радова је
14.05.2023. године.

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