
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
БРОЈ: 01-351-564/2016
Датум: 07.09.2016. година
Пожаревац.

ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА
за квартал 01.10.2016.г. до 31.12.2016.г.

РБ Број решења
Датум

покретања
УП

Кат.парц. Кратак опис објекта Образложење

Датум
почетка

извршења
уклањања

објекта

Предрачун
трошкова

уклањања објекта

1. 02-354-10/2011
ОД

23.03.2011. год.

03.03.2011.
године.

КПбр.1007
к.о.
Пожаревац

Доградња пословног
простора продавнице
прехрамбене робе
Димензије 9,00х3,80м од
лагане металне
конструкције, улазна
врата од пвц профила,
испуна од стакла и кровни
покривач од теголе

На јавној површини



2. 02-356-81/2012
од

22.01.2013.

21.12.2012.
године.

КПбр.615к.о.
Дрмно

Пословни објекат
димензије 5,00мх7,50м са
армирано бетонским
темељима и зидовима од
гитер блокова,
вертикални и
хоризонтални
серклаж,таваница рапид и
пвц столарија, армирано
бетонска вага за мерење
теретних возила
димензија 3,00мх4,00м и
рампа од армираног
бетона димензије
4,00мх12,00м

Реализација
Просторног

плана
подручја посебне

намене
Костолачког угљеног

басена

3. 02-354-22/2013
ОД

09.07.2013.године

10.05.2013.
године

КПбр. 19505 и
19506 к.о.
Пожаревац

Бетонски плато површине
4м2

Јавна површина

4. 02-354-228/2013 од
09.12.2013.

07.12.2013.
године

КПбр. 1014
к.о.
Пожаревац

Доградња степеништа на
постојећем пословном
простору
димензије ширине 0,80м
са два централна стуба
висине 1,20м

На јавној
површини
(тротоару)

5. 02-354-637/2016
ОД

17.06.2016.год.

17.06.2016.
године

КП.бр.8599/3
КО
Пожаревац

Потпорни зид од
бетонских пуниоца
са хоризонталним
серклажом, висине 0,70м
и дужине
14,0м

Заузеће
јавне

површине (улице)

6. 02-354-682/2016
од

05.07.2016.год.

27.06.2016.
године

КП.бр.1347
КО
Пожаревац

Рампа за улаз у
гаражу дим.основе
2,0мх5,0м

На јавној
површини
(тротоару)



7. 02-356-22/2016
од

11.07.2016.год.

08.07.2016.
године

КП.бр.381
к.о.Пожаревац

Армирано
бетонски плато
димензије основе
18,00мх12,00и висине од
+0,30м до +1.00м и
челични стубови од
кутијастих профила

Изграђено
након

усвајања Закона о
озакоњењу

8. 02-354-452/2016
ОД

20.05.2016.год.

27.04.2016.
године

КП.бр. 586
КО
Пожаревац

Надградња изнад
постојећег
магацинског простора
дим.основе 10,5мх14,0м

Изграђено
након

усвајања Закона о
озакоњењу

Образложење за одступање од:

Плана уклањања
објекта
Оперативног плана
Предрачуна
трошкова
уклањања

- Коначни трошкови уклањања објеката биће обрачунати по спроведеном извршењу
- Предрачун трошкова уклањања није дат јер ће се јавна набавка спровести и уговор о спровођењу радњи принудног уклањања
објеката за потребе принудног извршења решења грађевинских инспектора потписати, тек након новог покушаја, обзиром да прва
јавна набавка за избор извођача није успела (нико се није јавио).


