РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-VRA-3356-WA-5/2019
Заводни број: 351-530/2019
Датум: 16.09.2019. године
Београд, Његошева 77

Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Врачар поступајући по захтеву
Дамић Јурета из Београда, ______________ и Милић Зорице из Београда, ______________,
поднетом преко Живић Дијане из Београда, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18 и 31/19), члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Службени гласник РС“, број 113/15, 96/16 и 120/17), а у вези са чланом 138а, став 2. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), и з д а ј е
П О Т В Р Д У
ПОТВРЂУЈЕ СЕ пријава радова у складу са правоснажним решењем Одељења за грађевинске и
комуналне послове Управе градске општине Врачар број ROP-VRA-3356-ISAW-3/2019 (Заводни
број: 351-530/2019) од 02.08.2019. године којим се Дамић Јурету из Београда, ______________ и
Милић Зорици из Београда, ______________, одобрава извођење радова на реконструкцији,
адаптацији и физичкој деоби двоетажног четвороипособног стана број 25, укупне површине
174,05m2 на шестом и седмом спрату (шести спрат површине 135,36m2 и седми спрат површине
38,69m2) стамбеног објекта спратности П+7 у Милешевској улици број 36, на катастарској парцели
број 1183 КО Врачар у Београду, у складу са Локацијским условима ROP-BGDU-3356-LOCН2/2019, инт.зав.број IX–15 број 350-507/2019 од 18.05.2019. године, које је издао Секретаријат за
урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, након чега ће се формирати
двоипособан стан број 25а, површине 88,55m2 на шестом спрату и двособан двоетажни стан број
25, укупне површине 84,24m2 на шестом и седмом спрату (шести спрат површине 45,55m2 и седми
спрат површине 38,69m2) стамбеног објекта спратности П+7 у Милешевској улици број 36, на
катастарској парцели број 1183 КО Врачар у Београду.

Службено лице:
Јана Тирнанић, дипл. правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ана Поскић, дипл.правник

Ознака: К.2.01-3
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