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бр. 

Бр. Предмета Адреса Објекат  

1. 356-86/12/VII  

Борска б.б.поред 

бр.7ж 

У Београду у улици Борска б.б.поред броја 7ж ,уклонити 

армирано-бетонску плочу димензија 18,00м са 9,00м, дебљине 

30-40 цм,урађену на подлози од ломњеног камена и у бетонској 

плочи анкерисани челични стубови димензија 30.x30 цм у 

основи,висине 5,6 м, комада 8 .На стубове,у пару по два 

постављене решетке  у основи 9,00м које су на међусобној 

удаљености од 4,00м. 

 

2. 356-307/13-VII  

Тавчарева 5 

У Београду у ул.Тавчарева 5 уконити гаражу дим 2,80мX6,00м .  

3. 356-323/13-VII  

С.Опачића 12 

У Београду у ул.С.Опачића 12 уклонити преграду од челичних 

профила на петом спрату на врху степенишног крака. 
 

4. 356-888/14-VII  

Ул. Борска бр.7  

У Београду у ул.Борска бр.7 уклонити бетонску соклу дужине 

33м ширине 20 цм и висине 20 цм. 
 

5. 356-3/15-VII  

Ул.Мишка Крањца бб 

У Београду у ул.Мишка Крањца бб задњо објекат са десне 

стране уклонити на темељима постављену металну 

конструкцијку у основи 22,00м X10,00м висине 6,00м. 

 

6. 356-378/13-VII  

Срзентићева 1 

У Београду у ул.Срзентићева 1 уклонити објекат дим 

3,40мX6,30м. 
 

7. 356-108/13-VII  

Кнеза Вишеслава 63  

У Београду у ул.Кнеза Вишеслава бр.63 порушити доградњу у 

продужетку монтажног објекта којом је продужена постојећа 

башта за 9,00мX7,50м 

 

8. 356-355/14-VII  

П.Димитрија 147 б 

У Београду у ул.П.Димитрија бр.147 б уклонити ограду од бетона 

дебљине 12 цм дужине 17,2м и висине 1,9м 
 

9. 356-386/14-VII  

В.венац бр.14б улаз II 

У Београду у ул.Видиковачки венац бр.14 б улаз II стан 1 

уклонити доградњу стана у приземљу стамбене зграде ,у нивоу 

терасе стана . 

 

10. 356-400/14-VII  

Миљаковачке стазе 

бр.90љ 

У Београду у ул.Миљаковачке стазе бр.90љ на кат.парцели 67/3 

КО Ресник уклонити доградњу стана бр.2 у приземљу стамбеног 

објекта  ,који је спратности  П+3+Пк ,зиданог од чврстог 

материјала ,дебљине 20цм висине 1,60м до 2,20м и дужине 

21,40м као и надстрешницу која је делом покривена црепом и 

делом теголом у површини од 12,00мX 1,20м на дрвеној 

конструкцији као и 4 стуба од армираног бетона  дим 20цмX20цм 

и висине 60цм 

 

      
 


