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ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА  

За квартал 01. 04. 2021- 30. 06. 2021. г. 

Редни 

број 

Број решења 
које се 

извршава 

Датум 
покретања 
управног 
поступка 

Адреса на којој се 

објекат 
налази 

Катастарска парцела 

и катастарска 
општина у којој 

се објекат 
налази 

Кратак опис објекта Датум почетка 
извршења 
уклањања 

објекта 

Предрачун 
трошкова 

уклањања 
објекта са ПДВ-

ом (дин) 

1 354-89/2010- 

IV/03 од 

04.10.2010. 

13. 09. 2010.г. Неготин ул. Васе 

Чарапића бр.20 

к.п.бр. 538 КО 

Неготин 

Помоћни објекат основе трапезног 

облика дужине страница 

2,00+5,40+3,90+5,75м, који се 

састоји од зидова приземља од 
шупљих опекарских блокова 

дебљине 20цм просечне висине 
1,90м 

 210.000,00 

2 354-224/2018- 

IV/03 од 15. 06. 

2018.год 

23. 05. 2018. 

год. 

Рајац к.п.бр. 5532 КО Рајац Помоћни објекат септичка јама 
димензија основе 3,40х4,20м дубине 

3,00м од бетонских блокова дебљине 

20цм са АБ плочом дебљине 15цм 
изнад зидова јаме 

 150.000,00 

3 354-305/2018 

IV/03 од 

10.10.2018.годи

не 

27. 06. 2018.г. Село Вратна к.п.бр. 2597/3  КО 

Вратна  

Демонтажа горњег непровидног дела 
ограде од префабрикованих елемената 
(табле) дужине 21,45м правац исток-

запад и дужине 26,25 правац север-југ 

     100.000,00 



4 354-253/2018 -

IV/03 од 

26.07.2018. 

05. 06. 2018.г. Неготин ул. 12. 

Септембра бр. 2 

стан бр. 3 на првом 

спрату (западни део 

зграде) 

вишепородичног 

стамбеног објекта - 
објекат бр. 1 на 

к.п.бр. 58/1 КО 
Неготин 

 Уклањање зида од сипорекс 

блокова дебљине 15цм дужине 

4,00м висине 1,80м озиданог изнад 

постојећег оградног зида терасе 

висине 95цм са северне стране 
зграде и враћање зазиданог отвора 

сипорекс блоковима дебљине 15цм 
димензија 140/170цм у западном 

фасадном зиду  у првобитно стање 

      140.000,00 

5 354-11/2019-

IV/03 од 

22.05.2019. 

25. 02 .2019.г. Неготин ул. 12. 

Септембра бр. 2 

 стан бр. 4 (источни 

део зграде) на првом 

спрату 

вишепородичног 

стамбеног објекта на 
к.п.бр. 58/1 КО 

Неготин у Неготину 
ул. 12. Септембра бр. 

2 

уклоњање ПВЦ прозоре димензија 

140/150цм и зидове од сипорекса 

блокова дужине 4,00м висине 1,80м 

дебљине 15цм који је озидала изнад 

постојећег оградног зида на тераси 
са северне и тераси са јужне стране 

стана 

 260.000,00 

6 354-23/2020-

IV/03 од 

03.07.2020. 

18. 05. 2020.г Неготин ул. 

Бадњевски пут бб 

кп.бр. 12466 КО 

Неготин 

потпорни зид са оградом и порталом 

на к.п.бр. 5096/8 и 12620/1 КО 

Неготин у Неготину ул. Бадњевски 

пут бб дужине 28,90м (исток)+ 3,20м 

(отвор на северу)+ 15,20м (запад)  од  

бетонских блокова пуниоца 

наливених бетоном са аб серклажима 

и  непровидном оградом од 

кутијастих стубова и рама дужине 

4,00м од челичних профила. 

 650.000,00 

7 354-176/2017- 

IV/03 од 

20.10.2017. 

17.02.2017. Село Дупљане  К.п.бр. 4769 КО 

Неготин 

Економски објекат на к.п.бр. 4769 

КО Дупљане површине 208,00м
2 
 

спратности П+Пк изграђен у 

приземљу од бетонских блокова 

пуниоца, а у поткровљу од 

опекарских блокова , међуспратна 

конструкција ферт, дрвена кровна 

конструкција, летвисана и покривена 

црепом 

 1.310.000,00 



8 354-479/2016-

IV/03 од 

04.04.20216 

07.03.2016. Неготин ул. Иво Лоле 

Рибара 8 
172/2 КО Неготин део стамбено-пословног објекта који 

дограђује на западној страни 

постојећег објекта,  који се састоји на 

димензији основе 2,20х4,00м од АБ 

темеља са темељним зидом од 
бетонских блокова, зидова приземља 

од гитер блокова дебљине 20цм 
висине 2,50м,  АБ ферт међуспратне 

конструкције изнад приземља, 
започетих зидова спрата на 

дименизији основе 5,80х4,00м 
дебљине 20цм, висине на појединим 

деловима 2,20м и 1,50м и серклажа 
од бетонских блокова пуниоца 

попречног пресека 40/20цм висине 

2,20м 

 290.000,00 

                                                                                                                                                                                                                          Укупно: 3.110.000,00 

 

 
 

Образложење за одступање од: 
Плана уклањања објеката: 

 
 

 
Оперативног плана 

  
 
   

Предрачуна трошкова 
уклањања 

 

 
НАПОМЕНА:  
 
                                                                                                                                               РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
                                                                                                                                                                      Горан Лепојевић, дипл. грађ. инж. 
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