
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ

Одељење за урбанизам, изградњу,

инспекцијске послове, комунално – стамбене

и имовинско – правне послове

Број: ROP-KOS-25216-WA-6/2022

Заводни број: 351 – 96/2022

Датум: 08.04.2022.год.

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,  З Т Р „Веритас”, Косјерић, Драган Матић пр, Матични број
правног лица 50366189, ПИБ 101090455, ул. Карађорђева бр.35, Косјерић  издаје

П О Т В Р Д У

пријаве почетка извођења радова

I Потврђује се пријава почетка извођења радова на Адаптацији и доградњи пословног објекта спратности П+0, са
формирањем два пословна простора – локала на кат. парцели. бр. 961 КО Варош Косјерић, чији је инвеститор  З
Т Р „Веритас”, Косјерић, Драган Матић пр, Матични број правног лица 50366189, ПИБ 101090455, ул.
Карађорђева бр.35, Косјерић.

II Предметни  радови су одобрени грађевинском дозволом  број  ROP-KOS-25216-CPI-5/2022  донето и
објављено  16.03.2022. године.

III Инвеститор је, уз пријаву радова, доставио доказ о плаћеној административној такси и накнади за ЦЕОП,
грађевинску дозволу, пуномоћје за подношење захтева,  уговор о пружању услуге за прикључење на
дистрибутивни системе лектричне енергије и доказ о уплати доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

IV Извођач радова је ГТР НГС – инжењеринг Лучић Никола ПР Косјерић  МБ: 54288620; ПИБ: 101089581.

V Почетак извођења радова је 05.04.2022. године, а планирани завршетак  радова је  28.04.2022. године.

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

Доставити:

Инвеститору преко пуномоћника;
Грађевинској инспекцији

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Миломир Јовановић

                                                                             

                                                                                        

 


