РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Одељење за грађевинске и комуналне послове
Број: ROP-VRA-18104-WA-5/2018
Заводни број: 351-702/2018
Датум: 31.10.2018. године
Београд, Његошева 77
Одељење за грађевинске и комуналне послове Градске општине Врачар поступајући по пријави
радова Хрељац-Новчић Снежанe из Београда, улица ____________ и Хрељац Зоране из Београда,
улица ____________, поднетоj преко овлашћеног лица Ане Кос Радић предузетника „Студија
А.Про“ у Земуну, улица Викентија Ракића број 6, 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 Хрељац-Новчић Снежанe из Београда, улица ____________ и
Хрељац Зоране из Београда, улица ____________, на адаптацији и физичкој деоби трособног стана
број 3, ради припајања дела стана број 3, тј. две собе укупне површине око 39,06m², једнособном
стану број 4, на првом спрату стамбене зграде у улици Петра Кочића број 12 на катастарској
парцели број 3944 КО Врачар у Београду.
Планираним радовима, на првом спрату стамбене зграде у улици Петра Кочића број 12, на
катастарској парцели број 3944 КО Врачар у Београду, формираће се:
-

двособан стан број 3, укупне повшине 93,80m² (грејна површина стана 76,06m² + површина
терасе 2,81m² + површина терасе 14,97m²), у власништву Хрељац Зоране из Београда, улица
Шуматовачка број 28 и

-

трособан стан број 4, укупне површине 94,45m² (грејна површина стана 80,18m² +
површина терасе 2,62m² + површина терасе 11,65m²), у власништву Хрељац-Новчић
Снежане из Београда, улица Петра Кочића број 12.

Предметни радови одобрени су решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове Управе
градске општине Врачар у Београду број ROP-VRA-18104-ISAWHA-4/2018, заводни број 351702/2018 од 02.10.2018. године, правноснажно 11.10.2018. године.
Почетак извођења радова је 08.11.2018. године, а завршетак радова је 15.11.2018. године.
Службено лице:
Драгана Крнетић, дипл. правник
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