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ПРЕДМЕТ:Одговор на имтернет питање 

Retenzija20@gmail.com 

 

 

O поступању у предмету инспекцијског надзора на изградњи 

Станице за снабдевање горивом, угао са Булеваром Михаила Пупина, 

кат.парц.16444 КО Земун  

Под  X-14 број 354.1-134/2015 

 

  Поводом  пријаве Маје Инђић, прослеђене маилом од градске општине Земун, овом 

Секретаријату, који се односи на  изградњу објекта из наслова, констатује се следеће: 

  -Инспекцијски поступак у наведеном предмету, инициран  пријавом грађана,  започет је 

под наведеним бројем, дана 06.08.2015, када је, на основу утврђеног чињеничног стања на лицу 

места и расположиве инвестиционо-техничке документације, стављене на увид од стране 

представника инвеститора „НИС“а.д, сачињен записник о извршеном инспекцијском прегледу од 

стране грађевинског инспектора. 

  -Из расположиве документације, утврђено је да инвеститор поседује Грађевинску 

дозволу, издату од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове  под IX-20 број 351.11-

11/2015,од 23.07.2015, правоснажну од 03.08.2015, предходно издато решење о локацијској  

дозволи од истог органа, под IX- 20 број 350.72-15/2014, од 23.04.2015, сходно Плану детаљне 

регулације за кат.парц.1644, као и пројекат за грађевинску дозволу , израђен од стране Дирекције 

за развој,инвестиције и капиталну изградњу „НИС“а.д и „Блок Промет“из Новог Сада, ул. 

Народног фронта 12, над којим је техничку контролу извршило предузеће за инжењеринг 

„БАТЕС“д.о.о, из Београда, ул.Таковска број 38, а такође је констатовано да инвеститор поседује и 

Потврду о пријави радова IX-20 број 351.11-11/2015, од 03.08.2015, којом се инвеститору 

потврђује пријава радова за предметну локацију на изградњи ССГ која се састоји од продајног 

објекта  са надстрешницом и лантерном укупне БрГП 324,50м2 (по СРПС-у),  инжењерског 

објекта „Г“категорије – 4 резервоара за складиштење течних горива капацитета  2x40м3 и 

резервоара за  за складиштење ТНГ-а капацитета15м3.  
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   - Истом приликом је констатовано да је уговорени извођач радова је конзорцијум 

“Бокирус Москва инжењеринг д.о.о-Денеза М инжењеринг д.о.о“, Булевар Ослобођења бр172/5, 

кога на основу уговора о конзорцијуму, заступа Денеза М инжењеринг д.о.о. 

 

 

 

  -Такође је утврђено да инвеститор и извођач радова, поседују и сву другу прописану 

инвестиционо-техничку и пројектну документацију, предвиђену Законом о планирању и изградњи. 

  -Увидом у стање изведених радова, истог дана, 06.08.2015, утврђено је  да су порушени 

стари објекти према пројекту припремних радова, затим изведен ископ за резервоаре, предвиђене 

главним пројектом, уз претходно обезбеђење челичним талпама, како је предвиђено истим 

пројектом. 

  -Такође је констатовано да је градилиште уредно обележено и ограђено. 

 

  -Контролним записником од 04.09.2015, констатовано је да је од стране извођача 

радова стављена на увид Изјава о завршетку темеља која је са Потврдом овлашћене геодетске 

фирме о снимљеним темељима, предата Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове 

Градске управе града Београда. 

 

 

Доставити: 

-наслову                                                            

-архиви                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА 

 

                                                    Дениса Козличић Радивојевић, дипл.инж.арх. 

                        

 


