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Одељење за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове, 
Општинске управе општине Бајина Башта,  поступајући по захттеву  Општине
Бајина Башта, Душана Вишића 28, МБ 07355866,  чији је пуномоћник Љиљана
Антанасијевић из Бајине Баште, Рајка Тадића 43/15, за издавање  дозволе за
уклањање стамбеног објекта,  на кат. парцели број 1434/1  КО Бајина Башта,  а на
основу члана 168  Закона о планирању и изградњи  ( ''Сл. гласник РС '' број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлуке УС, 50/13- одлуке УС  98/13-
одлуке УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/21),  члана
136 и 141  Закона о општем управном поступку  ('' Сл. гласник РС '' број 18/2016 и
95/2018)  издаје   

      

Д О З В О Л У

О  УКЛАЊАЊУ  ОБЈЕКТА

 

 

Дозвољава се уклањање породично стамбене зграде, уписане у лист
непокретности 2327 КО Бајина Бшта , на кат. парцели број 1434/1  КО Бајна Башта,
чији је власник Општина Бајина Башта, Душана Вишића 28, МB 07355866,  коју
заступа Љиљана Антанасијевић из Бајине Баште, Рајка Тадића 43/15.

Стамбени  објекта   који се уклања изграђен је пре прописа  и састоји се од
приземља  у којем је  трособан стан 85m2 и  поткровља  где је двособног стан 58m2 

а руши се ради изградње улице . 

 Предрачунска вредност радова рушења  је 500.000,00 динара.



Саставни део овог  решења чини пројекат уклањања објекта 66/22 израђен од
Весне Нешковић ПР Биро за пројектовање ПРО-НЕС БАЈИНА БАШТА , Трг Душана
Јерковића 10,  јуна 2022.  године,  чији је   одговорни  пројектант  Весна Нешковић из
Бајине Баште, дипломирани грађевински инжењер са лиценцом број 310 3858 03,
извештаји о техничкој контроли  Архитектонске радње ЗН ЦЕНТАР Зоран Нешковић
ПР Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 10,   чији  је  вршилац контроле Зоран
Нешковић из Бајине Баште, дипломирани грађевински инжењер са лиценцом број
310 3871 03.

Обавезује се инвеститор да прописно обезбеди све суседне  објекте, суседне
парцеле и улице од оштећења приликом рушења објекта.   

Обавезује се инвеститор и будући извођач радова  да радове рушења врше по
технолошким фазама ручно и машински  описаним у пројекту рушења  са акцентом
на упозорења пројектанта,  посебно водећи рачуна  о безбедности и заштити
здравља на раду и заштити животне средине као и стручности запослених радника
на градилишту  који морају имати ХТЗ опрему .

Обавезује се инвеститор и извођач радова да пре почетка рушења објекта  у истом 
искључе све инсталације уз ангажовање  стручних и обучених радника имаоца
јавних овлашћења како је навео одговорни  пројектант. 

По извршеном уклањању  објекта  мора се извршити уређење земљишта  и одвоз
грађевинског отпада, у складу са посебним прописима.

Инвестоитор је дужан пријавити почетак извођења радова на рушењу објека   и
званично отворити  градилиште уз обележавање истог по важећим прописима .

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Општина Бајина Башта, Душана Вишића 28, преко свог пуномоћника Љиљане
Антанасијевић из Бајине Баште, Рајка Тадића 43/15,  поднела је захтев овом органу
за издавање решења за уклањање стамбеног објекта са два стана  на кат. парцели
број 1434/1 КО Бајина Башта .

Инвеститор је уз захтев за издавање  дозволе о уклањању   објекта    приложио:

1. пројекат за уклањање  објекта ,
2. извештај о техничкој контроли  пројекта,  
3. пепис  листа непокретности број  2327.  КО Бајина Башта,
4. налоге  о уплати такси , 
5. пуномоћје. 

Испитујући  формалне услове за поступање по захтеву  надлежни орган је утврдио: 
да је орган  надлежан за поступање, да је подносилац захтева  правно лице које у
складу са законом може бити подносилац захтева,  да захтев садржи све прописане
податке, да је уз захтев приложена сва документација,  да је инвеститор  платио  
таксе  које су прописане за објекте по Правилнику о класификацији објеката.  



Пројекат уклањања  објекта израдила је Весна Нешковић ПР Биро за
пројектовање ПРО–НЕС  Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 10,   под   бројем
66/22  јуна 2022  године, чији  је   одговорни  пројектант  Весна Нешковић из Бајине
Баште  дипломирани грађевински инжењер са лиценцом број 310 3858 03 .  

Извештаји о техничкој контроли пројекта рушења  03-66-1/22-ТК израдила    је
Архитектонска радња ЗН ЦЕНТАР Зоран Нешковић ПР  Бајина Башта, Трг Душана
Јерковића 10, чији  је вршилац контроле Зоран Нешковић дипломирани
грађевински  инжењер  са лиценцом број 310 3871 03,  који је  потврдио да је
пројекат усклађен са Законом и другим  прописима, стандарима и нормативама и да
има све делове  који су међусобно  усклађени  по правилнику којим се уређује
техничка документација.  

Рушењем  објекта није угрожен јавни интерес  па није било потребе за
прибављањем услова  заштите  комуналне и друге инфраструктуре, заштите
културног добра, заштита животне средине  и слично, јер је то потврдио одговорни
пројектант .   

По извршеном уклањању   објекта  мора се извршити уређење земљишта  и одвоз
грађевинског отпада, у складу са посебним прописима како би се несметано могла
изградити улица . 

Како је инвеститор уз захтев за издавање дозволе за уклањање стамбеног објекта,
приложио сву неопходну документацију сходно члану 168  Закона о планирању и
изградњи,  платио таксе,  одлучено је као  у  диспозитиву овог решења.  

Упутство о правном средству : Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд –
организациона јединица Ужице, у року од 15 дана од дана пријема овог решења, а
преко овог органа уз таксу у износу од 490,00 динара  на жиро рачун  840 -
742221843 - 57 шифра153, модел 97, позив на број 77-007,  с назнаком  републичка
такса.                                                                           

                                                                                  

 

                                                                                     РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 
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