РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-VRA-20868-WA-3/2018
Заводни број: 351-578/2018
Датум: 27.08.2018. године
Београд, Његошева 77

Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Врачар поступајући по захтеву
Архиепископије Београдско-Карловачке, Православне црквене општине Београдске у улици
Господара Вучића број 89 у Београду, поднетом преко овлашћеног лица Лукић Александра из
Врњачке Бање, ___________________, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“ бр.72/09, 81/90- испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и
145/14), члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Службени гласник РС“, број 113/15), а у вези са чланом 138а, став 2. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС“ бр.72/09, 81/90- испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14), и з д а ј е
П О Т В Р Д У
ПОТВРЂУЈЕ СЕ пријава радова у складу са правоснажним решењем број ROP-VRA-20868CPA-2/2018 (Заводни број: 351-578/2018) од 16.08.2018. године којим се мења решење о
грађевинској дозволи Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе градске општине
Врачар број ROP-VRA-20868-CPI-1/2018, заводни број 351-534/2018 од 27.07.2018. године, тако да
гласи:
ОДОБРАВА СЕ Архиепископији Београдско-Карловачкој, Православној црквеној општини
Београдској у улици Господара Вучића број 89 у Београду, извођење радова на изградњи
слободностојећег објекта Храма Свете Тројице, спратности По+П, са звоником и просторијом за
паљење свећа, спратности П, укупне БРГП 435,06m 2 , од чега је надземно 250m2 , као друге фазе
радова на изградњи Храма Свете Тројице и парохијског дома, у улици Господара Вучића број 89,
на катастарској парцели 4545/1 КО Врачар у Београду. Након извођења радова, у објекту Храма
Свете Тројице у подруму ће се формирати техничка просторија нето површине 145,48m2 , а у
приземљу главни улаз, ветробран, простор цркве за посетиоце и вернике, олтарска апсида у
оквиру које се налазе проскомидија и ђаконикон, као и часна трпеза са горњим местом укупне
нето површине 184,94m².
Службено лице:
Јана Тирнанић, дипл. правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Ана Поскић, дипл.правник

Ознака: К.2.01-3
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