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К О С Ј Е Р И Ћ

            Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско
– правне послове, на основу чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 – исправка,  64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС),
132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), чл. 31. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр. 68/2019) на захтев инвеститора,
 Предузећa за телекомуникације Телеком Србија АД Београд Таковска бр. 2, Матични број правног
лица: 17162543, ПИБ: 100002887, поднетом преко пуномоћника „Амига“ Краљево доо, Тике
Коларевића 66, МБ: 07407343, ПИБ: 101260634,  у поступку пријаве почетка извођења радова на
изградњи  Антенског стуба за мобилну телефонију – Радио базна станица "Ражана 2"– UE157,
UEU157, UEO157, на катастарској парцели бр. 300, КО Стојићи,  издаје

П О Т В Р Д У

пријаве почетка извођења радова

I Инвеститору, Предузећу за телекомуникације, Телеком Србија АД Београд, Таковска бр. 2,
Матични број правног лица: 17162543, ПИБ: 100002887, потврђује се пријава почетка извођења
радова на изградњи Антенског стуба за мобилну телефонију – Радио базна станица "Ражана
2"– UE157, UEU157, UEO157, на катастарској парцели бр. 300, КО Стојићи.

II Предметни  радови су одобрени решењем по члану 145. Закона о планирању и изградњи број
ROP-KOS-26876-ISAW-2/2022 од 29.03.2022. године.

III Инвеститор је, уз пријаву радова, доставио доказ о уплати административне таксе и накнаде за
ЦЕОП, пуномоћје за подношење захтева и уговор о пружању услуге прикључења на дистрибутивни
систем електричне енергије број број 8М.1.0.0-D-09.18.-320385-20-UGP од 24.06.2022. године.



IV  Датум почетка извођења радова је 07.07.2022. године, a датум планираног завршетка је
07.10.2022. године.

V Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве у складу са одредбама члана
148. став 7. Закона о планирању и изградњи.
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