РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
БРОЈ: XVI-354-24/20
ДАНА: 24.01.2020. године
НОВИ САД
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Нови Сад
ул. Школска бр.3
ПРЕДМЕТ: Обавештење о извршеном инспекцијском надзору у Новом Саду, угао улица
Карађорђеве и Бранка Радичевића, на парцели 8405/1, к.о. Нови Сад I
ВЕЗА: Ваш број ROP-NSD-9109-CCF-10-INS-2/2020
Након пријема Вашег Обавештења електронским путем које се односи на пријем
изјаве о завршетку израде темеља, грађевински инспектор извршио је инспекцијски надзор, у
складу са чланом 152. став 4. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр.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 и 132/2014, 145/14 – одлука УС, 83/2018 и 31/2019) и чланом 34. став 4.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (службени гласник РС, бр.68 од
25.09.2019.године)
Дана 24.01.2020.год, извршен је инспекцијски преглед изградње стамбеног објекта,
спратности: подрум, приземље, три спрата и поткровље са дуплексом (По+П+3+Пк+Ду),
категорије „В“, у Новом Саду, угао улица Карађорђеве и Бранка Радичевића, на парцели 8405/1,
к.о. Нови Сад I, чији је инвеститор DOO“BULEVAR GRADNJA NSD“ из Новог Сада, улица
Алексе Шантића број 57, по исходованој грађевинској дозволи бр. ROP-NSD-9109-CPIH-7/2019 од
03.12.2019.год. и пријави радова бр. ROP-NSD-9109-WA-9/2019 од 09.12.2019.год.
У тренутку инспекцијског прегледа стамбени објекат је у фази изградње. Изграђени
су: АБ темељна плоча, АБ стубови, АБ спољни зидови и зидови лифта, АБ платна подрума; АБ
пуна плоча приземља објекта. У току је армирање и припрема за бетонирање АБ стубова
приземља. Темељна конструкција објекта није видљива. Увидом у грађевински дневник
бетонирање темељне плоче је изведено дана 14.12.2019.год.
Увидом у геодетски снимак изведеног стања темеља израђеног од стране геодетског
бироа доо„КЛМ Инжењеринг тм“ из Новог Сада од 17.12.2019.год., поређењем пројекта за
грађевинску дозволу бр. Е-345/19-PGD.1 из септембра 2019.год. изграђеног од стране „MARHI
biro za projektovanje i inženjering“ из Новог Сада на основу којег је исходована грађевинска дозвола
и визуелним прегледом објекта нису уочена одступања у израђеним темељима.
Грађевински инспектор
Јелена Гајинов д.и.г.
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