Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Сомбор
Г Р А Д С К А У П Р АВА
Број:354-161/2015-ГУ
Дана: 15.09.2015.
Сомбор

ПРОГРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА 4. КВАРТАЛ 2015.год
сачињен на основу оператинног плана усвојеног од градског већа града Сомбора бр.06-214/2015-111 од 14.09.2015. год

Број
Рб.и
решења
3
пла
које се
Рб. на извршава

Датум
покретања Адреса на којој
управног
се објекат
налази
поступка

Катастарска
парцела и
катастарска
општина у
којој се
објекат
налази

Кратак опис објекта

Датум почетка
извршења
уклањања
објекта

Предрачун
трошкова

1

12

11.10.2010.
35647/2010-Х1У

Сомбор, Тозе
Марковића бр. 4

6066/1 к.о.
С ом борI

Бесправно срушен део бедема и постављена капију
ширине 3,0м на крају парцеле према дворишту стамбених
зграда у улици ХП Војвођанске Ударне Бригаде. У
тренутку инспекцијског надзора, део бедема је био срушен
и постављена је колска капија.

26.10.2015.

30.360,00

2

13

35619.10.2010.
49/2010-Х1У

Бачки
Моноштори,
Шумска бр.16

2494 к.о.
Бачки
Моноштор

Бесправно подигнута надстрешница, габарита 3,8м х 6,7м,
између два стамбена објекта, ослонивши је једним крајем
на свој објекат, а другим на дрвене стубове са нагибом
кровне равни према комшијском објекту и завршава се на
висини од око 20 цм испод стрехе истог. У тренутку
инспекцијског надзора, о бјека тје био изграђен и у
употреби је као гаража.

28.10.2015.

46.440,00

Број
Рб.и
решења
3
пла
које се
на извршава

3

Датум
покретања Адреса на којој
се објекат
управног
поступка
налази

35 356-3/2014- 25.06.2014.
XIV

Ослобођења
бр.1, Бачки
Моноштор

Катастарска
парцела и
катастарска
општина у
којој се
објекат
налази

2112 и 2115
к.о. Бачки
Мононггор

Датум почетка
извршења
уклањања
објекта

Кратак опис објекта

Инвеститор је на катастарским парцелама бр. 2112 и
2115, к.о. Бачки Моноштор, започео изградњу бедема. У
тренутку инспекцијског прегледа, за планирани бедем је
био изливен темељ са постављеном оплатом дужине од
око 15,0м и ширине од око 0,3м. Исти је изведен уз десну
линију парцеле у односу на регулациону линију, а у
продужетку објекта на суседној парцели бр.2115.
30.10.2015.

105.600,00

укупно:

НачелникОдељења инспекције и комуналне полиције

28.800,00

В.Д. Начелника'
Душанка Голубовић^Хипл

управе града Сомбора

