
 

 

 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево - Грађевинска инспекција, а на основу члана 171. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Правилника о поступку доношења  

и садржини програма уклањања објеката („Службени Гласник РС“, број 27/2015), сачињава: 

 
ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2019. год. 

 

Ред. 

број 

Број решења које 

се извршава 

 

Датум покретања 

управног поступка  
 

Кратак опис објекта 

1. 354-173-1/06 11.10.2010.год. Укопане пластичне и бетонске канализационе цеви које одводе фекалије 

у јарак. 

2. 354-173-2/06 11.10.2010.год. Укопане пластичне и бетонске канализационе цеви које одводе фекалије 

у јарак. 

3. 354-173-3/06 11.10.2010.год. Укопане пластичне и бетонске канализационе цеви које одводе фекалије 

у јарак. 

4. VIII -354-265/11 19.01.2011.год. Два бетонска стуба са темељом у земљи (стуб бр. 9А и бр. 14) и два 

остала темеља у земљи од стубова бр. 12 и бр. 13. 

5. 351-125/11-06 18.02.2011.год. Темељ од камена, зидови од пуне опеке, таваница “каратаван”, покривач 

цреп, дрвена кровна конструкција. 

6. 351-665/-06 23.08.2011.год. Темељ од бетона, бетонска плоча, зидови од цигле, дрвена кровна 

конструкција, покривач цреп. 

7. 351-522/2011-06 07.12.2011. год. Објекат озидана од тврдог материјала на бет. темељу, По+Пр+С, са бет. 

плочом , дрвени кров, покривач од црепе. 

8. 351-912/2011-06 20.01.2014.год. Темељ од бетона, зидови од опеке, конструкција ТМ-3, без крова. 

 

9. Х-354-84/15 22.07.2015.год. Темељ од бетона, зидови од опеке, конструкција ТМ-3, крова дрвени са 

покривачем од црепа. 

 

10. VIII -354-61/17 07.08.2017.год. Темељ од бетона, дрвена конструкција, дрвена кровна конструкција, 

покривач тегола. 

 

11. VIII -354-110/18 18.10.2018.год. Темељ од бетона, зидови пуна опека, каратаван дрвена кровна 

конструкција, покривач цреп. 

 

12. X -354-38/15 29.04.2015.год. Темељ од бетона, зидови пуна опека, каратаван дрвена кровна 

конструкција, покривач салонит. 

 



13. VIII -354-17/12 05.12.2018.год. Темељ од бетона, зидови пуна опека, дрвена кровна конструкција, 

покривач цреп. 

 

 
Напомена:  

* Објекти квалификационе ознаке 351 -  су објекти оштећени у земљотресу 2010. године, односно VI категорије.                                ШЕФ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

                                                                                                                                                                                                                                          Душан Костић, дипл.грађ.инж. 
 

 

 

 

 

 

 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево - Грађевинска инспекција, а на основу члана 171. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 

81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Правилника о поступку доношења  

и садржини програма уклањања објеката („Службени Гласник РС“, број 27/2015), сачињава: 

 

 

ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2019. год. 
 

Редни 

број 

Бр. решења 

које се 

извршава 

Датум 

покретања 

управ. поступка 

Кратак опис објекта Датум поч.  

изврш 

уклањања 

обј. 

Предр. вредн. 

уклањања обј. 

1. 354-173-1/06 11.10.2010.год. Укопане пластичне и бетонске канализационе цеви 

које одводе фекалије у јарак. / 100.000,00 

2. 354-173-2/06 11.10.2010.год. Укопане пластичне и бетонске канализационе цеви 

које одводе фекалије у јарак. 
/ 100.000,00 

3. 354-173-3/06 11.10.2010.год. Укопане пластичне и бетонске канализационе цеви 

које одводе фекалије у јарак. / 100.000,00 

4. VIII -354-265/11 19.01.2011.год. Два бетонска стуба са темељом у земљи (стуб бр. 9А 

и бр. 14) и два остала темеља у земљи од стубова бр. 

12 и бр. 13. 

/ 

 

120.000,00 

 

5. 351-125/11-06 18.02.2011.год. Темељ од камена, зидови од пуне опеке, таваница 

“каратаван”, покривач цреп, дрвена кровна 

конструкција. 

/ 250.000,00 

6. 351-665/-06 23.08.2011.год. Темељ од бетона, бетонска плоча, зидови од цигле, 

дрвена кровна конструкција, покривач цреп. 
/ 

 

450.000,00 

 

7. 351-522/2011-06 07.12.2011. год. Објекат озидана од тврдог материјала на бет. 

темељу, По+Пр+С, са бет. плочом , дрвени кров, 

покривач од црепе. 

/ 1.182.363,00 

8. 

 

351-912/2011-06 20.01.2014.год. Темељ од бетона, зидови од опеке, конструкција 

ТМ-3, без крова. 

 

/ 14.000,00 



9. Х-354-84/15 22.07.2015.год. Темељ од бетона, зидови од опеке, конструкција 

ТМ-3, крова дрвени са покривачем од црепа. 

 

/ 350.000,00 

10. VIII -354-61/17 07.08.2017.год. Темељ од бетона, дрвена конструкција, дрвена 

кровна конструкција, покривач тегола. 

 

/ 45.000,00 

11. VIII -354-110/18 18.10.2018.год. Темељ од бетона, зидови пуна опека, каратаван 

дрвена кровна конструкција, покривач цреп. 

 
/ 122.000,00 

12. X -354-38/15 29.04.2015.год. Темељ од бетона, зидови пуна опека, каратаван 

дрвена кровна конструкција, покривач салонит. 

 
/ 70.000.00 

13. VIII -354-17/12 05.12.2018.год. Темељ од бетона, зидови пуна опека, дрвена кровна 

конструкција, покривач цреп. 

 
/ 90.000,00 

 
Напомена:  

* Објекти квалификационе ознаке 351 -  су објекти оштећени у земљотресу 2010. године, односно VI категорије.                                   ШЕФ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

                                                                                                                                                                                                                                              Душан Костић, дипл.грађ.инж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


