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Р Е П У Б Л И К А    С Р Б И Ј А      

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА                           

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И                                 

ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ       

Сектор за издавање локацијских услова  

и грађевинске послове за објекте јавне намене 

и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре 

ROP-BGDU-34906-WA-8/2020             

Инт. број: IX-20  351.022-48/2020 

12.03.2020. године, Београд 

 

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда - Сектор за 

издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у 

поступку обједињене процедуре, поступајући по пријави радова Факултета организационих наука 

Универзитета у Београду, ул. Јове Илића 154, поднетој преко пуномоћника Станка Петрушића, 

адвоката из Београда, на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 

72/09, 81/09 и 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 31. Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр. 68/19), члана 

41. Одлуке о градској управи града Београда (''Сл. лист града Београда'' бр.126/16,…85/19) и члана 

30. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, бр.18/16), издаје 

П О Т В Р Д У  

Којом се инвеститору Републици Србији потврђује пријава извођења радова на реконструкцији и 

доградњи Факултета организационих наука у ул. Јове Илића, у Београду, на катастарским парцелама 

6518, 6519/2 и 6519/3 КО Вождовац, укупне БРГП дограђеног дела 6.056,80м², од чега надземне 

површине дограђеног објекта 3.359,28м² и 49,00 м² површине аутолифт кућице, спратности 

2По+П+4, са остварених 55 паркинг места у две подземне гараже. 

Предметни радови су одобрени правноснажном Грађевинском дозволом Секретаријата за урбанизам 

и грађевинске послове Градске управе града Београда - Сектор за издавање локацијских услова и 

грађевинске послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене процедуре  

ROP-BGDU-34906-CPI-3/2019, Инт. број: IX-20 351-181/2019 од 16.04.2019. године. 

Инвеститор је уз пријаву радова доставио: Решење о кућном броју Број: 015-123/02 од 11.11.2003. 

године; Овлашћење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије којим 

се овлашћује Факултет организационих наука Универзитета у Београду за покретање поступака у 

склопу обједињене процедуре за предметни објекат; Пуномоћје од 07.01.2020. године; доказ о 

уплаћеној накнади за Централну евиденцију. 

Почетак извођења радова је 23.03.2020. године, а завршетак радова 13.11.2021. године. 

 

Доставити: инвеститору, грађевинској инспекцији, МУП-у. 
 

 

 

                                                                                           ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ                                          
                                                                            Секретар Секретаријата за урбанизам  и грађевинске послове     

                                                   Милош Вуловић, дипл.инж.арх. 


