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ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА 
 

(На члана 18 Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу 
комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању 
тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте 
објеката, Службени гласник РС 27/2015 и 29/2016) 

 
У циљу давања потребних података и објашњења раду Комисије присуствују: 
 

 Представник инвеститора:  Дејан Васић 
 

 Представник извођача:        Милош Бојковић,дипл.инж.грађ. 
 Дејан Матић,дипл.инж.ел.  
 

 Представник надзора:          Милош Ралић,дипл.инж.грађ. 
           Борислав Милошевић,дипл.инж.маш., 
 

  Комисија се састала на објекту у периоду од 11.09.2017.године до 18.09.2017. 
године и извршила преглед објекта, пројектно-техничке и остале документације 
као и изведене радове и установила следеће: 

 
1. За изграђени објекат издата је грађевинска дозволе број ROP-NSD-24873-CPI-

3/2016 од 02.02.2017.године, коју је издао Град Нови Сад, Градска управа за 
урбанизам и стамбене послове Нови Сад. 

 
 
2. Стамбени објекат је спратности: приземље, 3 спрата и поткровље (П+3+Пк). 

Категорија објекта је Б, класификационе ознаке 112221. У објекту су изграђена 
2 пословна апартмана и 27 стамбених јединица. Према Елаборату геодетских 
радова за изведени објекат и посебне делове објекта за катастарску парцелу 
број 6664 К.О. Петроварадин, број 71-III/17 од јуна 2017. године урађен од 
стране Геодетског бироа „НС ГЕОДЕТ“ из Новог Сада, укупна нето корисна 
површина објекта износи 1.622,06m2, бруто површине 1.968,08m2, а заузетост 
земљишта под објектом је 317,16m2  .Инвестициона вредност изведених радова 
на објекту је 31.357.954,79 динара. 
 
 

3. Изведени радови спадају у врсту: ВИСОКОГРАДЊА – НОВОГРАДЊА 
 
 
4. Уз грађевинску дозволу урађена је следећа пројектно – техничке документација: 
 

 Извод из Пројекта за грађевинску дозволу од децембра 2016.године, 
потписан и оверен пачатом личне лиценце главног пројектанта Бојана М. 
Грозданића, дипл.инж.арх., лиценца број 300 I150 09, израђен од стране ДОО 
„МБ ПРОЈЕКТ“ из Новог Сада, и оверен печатом и потписим одговорног 
лица/Заступника вршиоца техничке контроле „ARCHI 05“ДОО из Новог Сада. 
 

 Пројекат за грађевинску доволу: 0 – Главна свеска, број Е 103/2016 од 
децембра 2016. године, потписана и оверена од стране главног пројектанта 
Бојана М. Грозданића, дипл.инж.арх., лиценца број 300 I150 09, израђена од 
стране ДОО „МБ ПРОЈЕКТ“ из Новог Сада. 

 

 Пројекат за грађевинску доволу: 1 – Пројекат архитектуре, број Е 103/2016-А 
од децембра 2016. године, потписан и оверен пачатом личне лиценце главног 
пројектанта Бојана М. Грозданића, дипл.инж.арх., лиценца број 300 I150 09,   
израђен од стране ДОО „МБ ПРОЈЕКТ“ из Новог Сада.  
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 Пројекат за грађевинску дозволу: 2 – Пројекат конструкције, број Р-22/2016 од 
10.10.2016.године, потписан и оверен пачатом личне лиценце главног 
пројектанта Вање Н.Милосављевић, дипл.инж.грађ., лиценца број 311 Е488 
07,  израђен од стране ДОО „WINGRAP“ из Новог Сада. 

 

 Елаборат енергетске ефикасности број Е 103/2016 од септембра 2016.године, 
потписан и оверен печатом личне лиценце овлашћеног лица Милице В. 
Влаов Тешић, дипл.инж.арх., лиценца број 381 0296 12, израђен од стране 
ДОО „МБ ПРОЈЕКТ“ из Новог Сада. 
 

 Геомеханички елаборат, број Ge 377/2016 од октобра 2016.године, потписан и 
оверен печатом личне лиценце овлашженог лица Радивоја П. Соларова, 
лиценца број 316 Н450 09. израђен од бироа за грађевинско вештачење, 
пројектовање и извођење радова „КОМПОЗИТ“ из Титела. 

 

 Сви пројекти су усклађени са локацијским условима број ROP-NSD-24873-
LOC-1/2016 од 12.10.2016.године и Закључком о исправци грешке број ROP-
NSD-24873-GR-2/2016 од 07.12.2016. године, издати од стране Градске 
управе за урбанизам и стамбене послове, Нови Сад. 

 
 

5. Објекат је изграђен на основу следећих пројеката за извођење: 
 

 ПЗИ – 0 – Главна свеска, број Е-103/2016 из фебруара 2017.године, потписан 
и оверен пачатом личне лиценце главног пројектанта Бојана М. Грозданића, 
дипл.инж.арх., лиценца број 300 I150 09 израђен од стране ДОО „МБ 
ПРОЈЕКТ“ из Новог Сада. 
 

 ПЗИ – 1 – Пројекат архитектуре, број Е-103/2016-A из фебруара 2017.године, 
потписан и оверен пачатом личне лиценце главног пројектанта Бојана М. 
Грозданића, дипл.инж.арх., лиценца број 300 I150 09 израђен од стране ДОО 
„МБ ПРОЈЕКТ“ из Новог Сада.  
 

 ПЗИ – 2 – Пројекат конструкције, број P-22/2016 од октобра 2016.године, 
потписан и оверен пачатом личне лиценце главног пројектанта Вање 
Н.Милосављевић,дипл.инж.грађ., лиценца број 311 Е488 07,  израђен од 
стране ДОО „WINGRAP“ из Новог Сада. 

 

 ПЗИ – 3 Пројекат водовода и канализације, број Е 103/2016-H од фебруара 
2017.године, израђен од стране ДОО „МБ ПРОЈЕКТ“ из Новог Сада. 

 

 ПЗИ – 4 Пројекат електроенергетске инсталације, број Е–208 од фебруара 
2017.године, потписан и оверен пачатом личне лиценце главног пројектанта 
Видоје Т.Вукореп, дипл.инж.ел., лиценца број 350 0393 03 израђен од стране 
Агенције „FLASHING“ из Бачке Паланке. 

 

 ПЗИ – 5 Пројекат телекомуникационе и сигналне инсталације, број Т-208 од 
фебруара 2017.године, потписан и оверен пачатом личне лиценце главног 
пројектанта Видоје Т.Вукореп,дипл.инж.ел., лиценца број 353 9096 04 израђен 
од стране Агенције „FLASHING“ из Бачке Паланке. 

 

 ПЗИ – 6 Пројекат машинских инсталација, број Е – 30/16 од децембра 
2016.године, потписан и оверен пачатом личне лиценце главног пројектанта 
Борислава Б. Милошевића,дипл.инж.маш., лиценца број 330 2298 03, израђен 
од стране ДОО „АКВАМОНТ“ из Руменке. 

 

 ПЗИ – Пројекат унутрашње гасне инсталације, број 021/17 из септембра 
2017.године, израђен од стране „Energy solution 021“ из Новог Сада. 

 

 ПЗИ – 6/1 Пројекат лифта, број ПЗИ-Х27/17 од априла 2017.године, потписан 
и оверен пачатом личне лиценце главног пројектанта Драгана И. 
Миланова,дипл.инж.маш., лиценца број 333 Е-019 06, израђен од стране ДОО 
„МИКОНИК“ из Новог Сада. 
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6. Техничка контрола инвестиционо техничке документације извршена је од 
стране: 

 

 «ARCHI 05» ДOO из Новог Сада, о чему постоји извештај заведен под бројем 
ТК-7-15/2016 и ТК-7-16/2016 од децембра 2016. године за пројекте за 
грађевинску дозволу. 
 

 

7. Инвеститор је уз инвестиционо-техничку документацију прибавио следеће 
сагласности: 

 

 Локацијски услови број ROP-NSD-24873-LOC-1/2016 од 12.10.2016.године и 
Закључак о исправци грешке број ROP-NSD-24873-GR-2/2016 од 07.12.2016.г, 
издати од стране Градске управе за урбанизам и стамбене послове, Н. Сад. 

 

 Доказ о праву својине, односно праву закупа грађевинског земљишта у 
смислу члана 135. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи и то: 
Препис листа непокретности број 80 од К.О. Петроварадин, издат од стране 
Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Нови Сад 
3, под бројем 952-1/2016-3639 од 21.10.2016.године. 

 

 Услови за пројектовање и прикључење, број 3.4.6000-277 МС од 07.10.2016. 
године, издати од ЈКП ''Водовод и канализација'', Нови Сад. 

 

 Услови за пројектовање и прикључење, број 86.1.1.0-Д-07.02.-262790-16 од 
07.10.2016.године, издати од ''ЕПС Дистрибуција'' ДОО Београд, Огранак 
Електродистрибуција Нови Сад. 

 

 Услови за пројектовање и прикључење, број 1390/59 од 29.09.2016. године, 
издати од ДП ''Нови Сад – гас'', Нови Сад. 

 
 

8. Главни извођач радова на објекту био је: 
 

 ДОО „ТРИГОН ИНВЕСТ“ из Новог Сада – за извођење грубих грађевинских, 
инсталатерских и завршних радова. (ПИБ 104223902, Матични број 20106093) 

 
 

9. Подизвођачи радова на објекту били су: 
 

 СЗР „БЕЗУЈЕ“ из Новог Сада - за извођење радова на исталацијама водовода 
канализације и централног грејања (ПИБ:105005038, Мат.број 60684162). 
 

 СЗР „ВОДОВОД И ГРЕЈАЊЕ ПРОТИЋ“ из Каћа – за извођење радова на 
инсталацији водовода, канализације и централног грејања (ПИБ 106836413) – 
подизвођач код СЗР „БЕЗУЈЕ“ Нови Сад. 

 

 ДОО „ТЕРМОМАТ“ из Новог Сада – за извођење радова на унутрашњим 
гасним инсталацијама (ПИБ 109319212, Матични број 21161080). 

 

 СЗР „РАНК НС“ из Новог Сада - за извођење електроинсталатерских радова 
(ПИБ:108366531, Матични број 63402419). 

 

 ДОО „МИКОНИК“ из Новог Сада – за извођење радова на испоруци и уградњи 
хидрауличког путничког лифта (ПИБ107982781, Матични број 20909447). 

 
 

10. Инвеститор је за извођење радова на објекту склопио следеће уговоре: 
 

 Уговор о извођењу грубих грађевинских, инсталатерских и завршних 
занатских радова са ДОО „ТРИГОН ИНВЕСТ“ из Новог Сада, без броја од 
14.10.2016.године. 
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11. Главни извођач радова је за извођење радова на објекту склопио следеће 
уговоре са подизвођачима: 

 

 Уговор о извођењу грубих грађевинских радова са ''Горан Цакић ПР 
грађевинска радња – Брзи – градња Горњи Буниброд“ из Горњег Буниброда, 
без броја од 03.04.2017. године. 
 

 Уговор о извођењу радова на инсталацији водовода и канализације и 
машинске инсталације са СЗР ''БЕЗУЈЕ'' из Новог Сада, без броја од 
13.02.2017.године. 
 

 Уговор о извођењу електро инсталатерских радова са СЗР ''РАНК НС'', без 
броја од 13.02.2017. године. 

 

 Уговор о извођењу керамичарских радова са КР ''ПРОФИ ПЛУС 99'' из Кисача, 
без броја од 01.03.2017. године. 

 

 Уговор о извођењу молерско - фасадерских радова са СЗР ''Фарбар 1'' из 
Темерина, без броја од 13.02.2017. године. 

 

 Уговор о извођењу изолатерских радова на цилиндричном крову са ДОО 
''Фугна'' из Новог Сада, без броја од 18.05.2017. године. 

 

 Уговор о извођењу кровопокривачких радова са ДОО ''Тегомонт'' из Београда, 
број 409/14 од 15.06.2017. године. 

 

 Уговор о извођењу паркетарски и столарских радова са СЗР ''S&D'' из Турије, 
без броја од 17.05.2017. године. 

 

 Уговор о извођењу лимарских радова са ''Слободан Симић ПР радња за 
остале инсталационе радове у грађевинарству Бобо лим Ветерник'' из 
Ветерника, без броја од 01.05.2017. године. 

 

 Уговор о извођењу радова на машинском малтерисању са СЗР ''MALTEC'' из 
Новог Сада, без броја од 13.02.2017. године. 

 

 Уговор о извођењу браварских радова са СЗР ''Плех'' из Темерина, без броја 
од 22.05.2017. године. 

 

 Уговор о испоруци хидрауличког путничког лифта са техничким подацима 
ДОО „МИКОНИК“ из Новог Сада, без броја од 13.02.2017.године. 

 
 

12. Грађевински дневник за извођење радова вођени су: 
 

 За грађевинске радове у 5 књига  вођен од стране ДОО „ТРИГОН ИНВЕСТ“ из 
Новог Сада. Први упис прве књиге је био 28.11.2016.године, а последњи упис 
је био 26.12.2016.године. Први упис друге књиге је био 27.12.2016.године, а 
последњи упис је био 10.03.2017.године. Први упис треће књиге је био 
11.03.2017.године, а последњи упис је био 13.05.2017.године. Први упис 
четврте књиге је био 15.05.2017.године, а последњи упис је био 
11.07.2017.године. Први упис пете књиге је био 12.07.2017.године, а 
последњи упис је био 02.09.2017.године. Дневници су потписани од стране 
одговорног извођача радова и надзорног органа. 
 

 За извођење радова на инсталацији водовода и канализације у једној књизи. 
Први упис био је 13.02.2017. године, а последњи упис је био 22.07.2017. 
године, вођен од стране СЗР ''Водовод и грејање Протић'' из Каћа. Дневник је 
потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 
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 За извођење радова на инсталацији грејања у једној књизи. Први упис био је 
28.02.2017. године, а последњи упис је био 01.08.2017. године, вођен од 
стране СЗР ''Водовод и грејање Протић'' из Каћа. Дневник је потписан од 
стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 
 

 За извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији у једној књизи. Први 
упис био је 14.08.2017.године, а последњи упис је био 19.08.2017.године, 
вођен од стране ДОО ''ТЕРМОМАТ'' из Новог Сада. Дневник је потписан од 
стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 

 За извођење радова на изради лифтовског постројења у једној књизи. Први 
упис је био 29.05.2017. године, а последњи упис је био 08.07.2017.године 
вођен од стране ДОО „МИКОНИК“ из Новог Сада. Дневник је потписан од 
стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 
 
13. Књига инспекције је вођена и било је уписа од стране грађевинске инспекције: 

 

 Записник о инспекцијском надзору: број XIV-354-28/17 од 30.03.2017.године. 
 
 
14. Одговорни извођачи радова били су: 

 

 Милош Бојковић,дипл.инж.грађ., (Лична лиценца број 410 Е805 10) за 
грађевинско – занатске радове и радове на инсталацијама водовода и 
канализације, према решењу број 2501/17 од 25.01.2017.године, издато од 
стране ДОО „ТРИГОН ИНВЕСТ“ из Новог Сада. 

 

 Жељко Михајловић,дипл.инж.грађ., (Лична лиценца број 413 А029 06) за 
радове на инсталацијама водовода и канализације, према решењу број Р-
01/17 од 09.02.2017. године издато од стране подизвођача СЗР „БЕЗУЈЕ“ из 
Новог Сада. 

 

 Цвијо Шмања,дипл.инж.маш.(Лична лиценца број 430 5406 04) за радове на 
инсталацији грејања према решењу број 1.1.-XI/17-CG од 23.02.2017. године 
издатом од стране СЗР „ВОДОВОД И ГРЕЈАЊЕ ПРОТИЋ“ из Каћа. 

 

 Жарко Матковић,дипл.инж.маш.(Лична лиценца број 430 4121 03) за радове 
на унутрашњој гасној инсталацији према решењу без броја од 14.08.2017. 
годоине издатом од стране ДОО „ТЕРМОМАТ“ из Новог Сада. 

 

 Дејан Матић,дипл.инж.ел. (Лична лиценца број 450 Ј726 16) за радове на 
електроинсталацијама, према решењу број 01/16 од 09.11.2016.године, 
издато од стране ПР „РАНК НС“ из Новог Сада. 

 

 Драган Миланов,дипл.инж.маш. (Лична лиценца број 434 А726 03) за радове 
на грађењу – монтажи лифта, издато од стране ДОО „МИКОНИК“ број 10/17 
од 29.05.2017.године. 

 
 
15. Надзорни органи за извођење појединих радова према решењу инвеститора, 

били су: 
 

 Милош Ралић,дипл.инж.грађ. (Лична лиценца број 310 1354 03) за 
грађевинско – занатске радове према решењу број 25-01/17 од 25.01.2017. 
године издатом од стране инвеститора. 
 

 Милош Ралић,дипл.инж.грађ. (Лична лиценца број 310 1354 03) за радове на 
изради инсталације водовода и канализације, према решењу број 25-01-01/17 
од 25.01.2017.године издатом од стране инвеститора. 
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 Борислав Милошевић,дипл.инж.маш., (Лична лиценца број 330 2298 03) за 
радове на инсталацији грејања и унутрашњој гасној инсталацији, према 
решењу број 25-01-03/17 од 25.01.2017.године издато од стране инвеститора. 

 

 Милорад Звијер,дипл.инж.ел. (Лична лиценца број 350 3826 03) за радове на 
електро инсталацији, према решењу број 01/16 од 10.11.2016.године издато 
од стране инвеститора. 

 

 Јосип Хорти,дипл.инж.маш. (Лична лиценца број 434 А179 06) за радове на 
грађењу – монтажи лифта, према решењу број 25-01-02/17 од 25.01.2017. 
године издатом од стране инвеститора. 

 
 

16. Комисији је ради доказа постизања пројектованог квалитета изведених радова, 
уграђених материјала и уређаја уграђених у објекат приказано следеће: 
 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

 Изјава да приликом извођења радова није дошло до одступања од Пројекта 
за извођење објекта, те да је изведено стање једнако пројектованом, без 
броја од 04.08.2017.године, оверена и потписана од стране одговорног 
извођача радова, надзорног органа и инвеститора. 
 

 Изјава стручног надзора да су грађевински радови изведени у свему према 
одобреној пројектно-техничкој документацији и грађевинској дозволи, без 
броја од 04.08.2017.године, оверена и потписана од стране надзорног органа. 

 

 Изјава одговорног извођача радова да су грађевински радови изведени у 
свему према одобреној пројектно-техничкој документацији и грађевинској 
дозволи, без броја од 04.08.2017.године, оверена и потписана од стране 
одговорног извођача. 
 

 Изјава стручног надзора да приказани атести и сертификати одговарају 
уграђеном материјалу и опреми, као и да одговарају по броју и 
карактеристикама пројектованом квалитету, без броја од 04.08.2017.године, 
оверена и потписана од стране надзорног органа. 

 

 Изјава одговорног извођача радова да приказани атести и сертификати 
одговарају уграђеном материјалу и опреми, као и да одговарају по броју и 
карактеристикама пројектованом квалитету, без броја од 04.08.2017.године, 
оверена и потписана од стране одговорног извођача. 

 

 Потврда о пријава почетка извођења радова, издата од РС, АП Војводина, 
Град Нови Сад, Градска управа за урбанизам и стамбене послове, број ROP-
NSD-24873-WA-4/2017 од 14.02.2017.год. 

 

 Потврда о пријему поднеска за изграђене темеље са геодетским снимком 
темеља, издата од стране Градске управе за опште послове Нови Сад, број 
XIV-354-28/17 од  30.03.2017.године. 
 

 Потврда о пријему поднеска за завршену конструкцију објекта, издата од 
стране Градске управе за опште послове Нови Сад, број XIV-354-28/17 од  
11.04.2017.године. 

 

 Снимак темеља објекта на катастарској парцели број 6664 КО Петроварадин, 
број 201-I/17 од марта 2017. године, израђен од ''НС Геодет'' Нови Сад. 

 

 Елаборат слегања објекта израђен од стране Геодетског бироа ''НС Геодет'' 
из Новог Сада, број 95-I/17 од августа 2017.године. 

 

 Елаборат геодетских радова – снимање објекта, број 956-02-107/2017 од 
15.08.2017. године, израђен од ''НС Геодет'' Нови Сад. 

 

 Елаборат геодетских радова – снимање водова, број 952-02-448/2017 од 
15.08.2017. године, израђен од ''НС Геодет'' Нови Сад. 
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 План превентивних мера број ППМ-7062/16 од децембра 2016. године, 
израђен од стране ДОО ''Асип превент'' из Новог Сада. 

 

 Извештај о постигнутим резултатима контролних геомеханичких испитивања, 
без броја од новембра 2016. године, израђен од ДОО ''Славија инжењеринг'' 
из Новог Сада. 

 

 Извештаји о испитивању чврстоће бетона при притиску, број 031-34/1047, 031-
34/1055, 031-34/1054, 031-34/1053, 031-34/1050, 031-34/1049 од 18.08.2017. 
године, издат од стране ФТН, Нови Сад. 

 

 Сертификат за арматуру Ø6,0, број 86022/2015/А од 19.11.2015. године, издат 
од ''Ferriere nord'' Италија. 

 

 Сертификат за арматуру Ø8,0, број 19405/2016/А од 29.03.2016. године, издат 
од ''Ferriere nord'' Италија. 

 

 Сертификат за арматурну мрежу Q335, број 21935/2016/А од 07.04.2016. 
године, издат од ''Ferriere nord'' Италија. 

 

 Сертификат за арматурну мрежу Q131, број 64957/2016/А од 14.09.2016. 
године, издат од ''Ferriere nord'' Италија. 

 

 Извештај о испитивању грађевинске арматурне мреже Q335-8х8х150х150, 
број 3001 од 03.06.2016.год., издат од стране ''Комерц-мали'' ДОО, Прњавор. 

 

 Сертификат за ребрасти бетонски челик вруће ваљан Ø14мм, број 2697 од 
28.09.2015. године, издат од ''METALFER STEEL MILL'' Сремска Митровица. 

 

 Сертификат за ребрасти бетонски челик вруће ваљан Ø16мм, број 56 од 
19.01.2015. године, издат од ''METALFER STEEL MILL'' Сремска Митровица. 

 

 Сертификат за ребрасти бетонски челик вруће ваљан Ø18мм, број 2692 од 
28.09.2015. године, издат од ''METALFER STEEL MILL'' Сремска Митровица. 

 

 Сертификат за ребрасти бетонски челик вруће ваљан Ø22мм, број 2374 од 
26.08.2015. године, издат од ''METALFER STEEL MILL'' Сремска Митровица. 

 

 Извештај о испитивању мешавине природног каменог агрегата (шљунка), број 
02-471/1 од 17.06.2014.године, издат од ЦПЛ из Ветерника. 

 

 Уверење о прегледу ребрастог бетонског челика у шипкама Ø20мм, број 
294/2016 од 01.02.2016. године, издато од ''ArcelorMittal'' Зеница. 

 

 Уверење о прегледу челика за армирање бетона Ø10мм, број 747/2016 од 
17.05.2016. године, издато од ''ArcelorMittal'' Зеница. 

 

 Уверење о прегледу челика за армирање бетона Ø12мм, број 748/2016 од 
17.05.2016. године, издато од ''ArcelorMittal'' Зеница. 

 

 Сертификат о усаглашености за портланд композитни цемент, број И-030-
ИМС-083/16 од 15.08.2016.године, издат од ИНСТИТУТ ИМС АД Београд. 

 

 Сертификат о усаглашености за портланд композитни цемент, број И-030-
ИМС-081/16 од 15.08.2016.године, издат од ИНСТИТУТ ИМС АД Београд. 

 

 Извештај о испитивању пуне опеке од глине, димензије 250x120x65mm, број 
ГАК-326/14-ОП, од октобра 2014.године, издат од Института ИМС АД, 
Београд. 

 

 Извештај о испитивању за шупљи блок од глине са вертикалним шупљинама 
димензија 380х200х238мм, број ГАК-587/16-ЛД од августа 2016.године издат 
од стране Института ИМС – Београд. 

 

 Извештај о испитивању за шупљи блок од глине са вертикалним шупљинама 
димензија 380х200х238мм, број ГАК-424/16-ЛД од 12.07.2016.године издат од 
стране Института ИМС – Београд. 
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 Извештај о испитивању за хидраулично везиво, број ВХМ-1147/14 од 
26.01.2013.године издат од стране Института ИМС – Београд. 

 

 Извештај о квалитету и употребљивости материјала, испитивање песка 
добијеног рефулирањем за употребу у грађевинској индустрији, број 01-
008/2014 од 05.06.2014. године, издат од ЦПЛ из Ветерника. 

 

 Сертификат о усаглашености за фракционисани природни камени агрегат за 
бетон, број 02-363/1 од 14.05.2014. године, издат од ЦПЛ из Ветерника. 

 

 Извештај о испитивању хидроизолационе траке Sikaplan 15G, број 80-8139 од 
07.11.2014. године, издат од Института за путеве АД Београд. 

 

 Извештај о испитивању парне бране, број УИВ 028/08-СМ од маја 2008. 
године, издат од стране Института ИМС – Београд. 

 

 Сертификат о усаглашености за минерални неоргански влакнасти материјал 
за топлотну изолацију ознаке: SRPS U.M9.015-MinP-T-040-A1-50…180, број 
ИМС-095/15 од 20.11.2015. године, издат од стране Института ИМС – 
Београд. 
 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

 Изјава да су радови на инсталацији водовода и канализације, изведени у 
свему према одобреној пројектно-техничкој документацији, без броја од 
03.08.2017.године, оверена и потписана од стране стране одговорног 
извођача радова и подизвођача ''Водовод и грејање Протић'' СЗР. 
 

 Изјава одговорног извођача радова да су радови на инсталацији водовода и 
канализације, изведени у свему према одобреној пројектно-техничкој 
документацији, без броја од 04.08.2017.године, оверена и потписана од 
стране одговорног извођача радова. 

 

 Изјава одговорног извођача радова да приказани атести и сертификати 
одговарају уграђеном материјалу и опреми, као и да одговарају по броју и 
карактеристикама пројектованом квалитету, без броја од 04.08.2017.године, 
оверена и потписана од стране одговорног извођача радова. 
 

 Потврда о квалитету опреме, без броја од 03.08.2017. године, оверена и 
потписана од стране одговорног извођача радова. 

 

 Изјава да су грађевински радови изведени у свему према одобреној 
пројектно-техничкој документацији, без броја од 24.03.2017. године, оверена и 
потписана од стране одговорног извођача радова и подизвођача ''Водовод и 
грејање Протић'' СЗР. 

 

 Записник о хладној проби санитарне и хидрантске инсталације, без броја и 
датума, издат од стране ДОО „ТРИГОН - ИНВЕСТ“ из Новог Сада, оверена и 
потписана од стране одговорног руководиоца радова и надзорног органа. 

 

 Записник о хладној проби хидрантске мреже, број Х-02/17 од 22.05.2017. 
године издат од стране ДОО „ТРИГОН - ИНВЕСТ“ из Новог Сада, оверена и 
потписана од стране одговорног руководиоца радова и надзорног органа. 

 

 Записник о извршеној функционалној проби канализације, број К-02/17 од 
03.08.2017.године, издат од стране ДОО „ТРИГОН - ИНВЕСТ“ из Новог Сада, 
оверена и потписана од стране одговорног руководиоца радова и надзорног 
органа. 

 

 Извештај о испитивању цеви и фитинга за кућну инсталацију за топлу и 
хладну воду, број ДСМ 056/11 од јуна 2011.године издат од стране 
„ИНСТИТУТ ИМС“, Београд. 

 

 Извештај о испитивању за ПВЦ цеви за кућну канализацију, број ДСМ 038/10 
од априла 2011.год. издат од стране Института ИМС – Београд. 
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 Извештај о испитивању поцинкованих цеви Ø76,1x3,6xL, број 888 од 
18.11.2008. године, издат од ''ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД'' Куманово. 

 

 Извештај о испитивању поцинкованих цеви Ø60,3x3,2xL, број 887 од 
18.11.2008. године, издат од ''ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД'' Куманово. 

 

 Извештај о испитивању поцинкованих цеви Ø88,9x4,0xL, број 2904 од 
18.11.2008. године, издат од ''ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД'' Куманово. 

 

 Извештај о испитивању поцинкованих цеви Ø42,4x3,2xL, број 2705 од 
18.11.2008. године, издат од ''ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД'' Куманово. 

 

 Извештај о испитивању поцинкованих цеви Ø48,3x3,2xL, број 2706 од 
18.11.2008. године, издат од ''ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД'' Куманово. 

 

 Извештај о испитивању поцинкованих цеви Ø33,7x3,2xL, број 889 од 
18.11.2008. године, издат од ''ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД'' Куманово. 

 

 Извештај о испитивању поцинкованих цеви Ø26,9x2,6xL, број 1871 од 
18.11.2008. године, издат од ''ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД'' Куманово. 

 

 Уверење о квалитету поцинкованих фитинга, број 020-566 од 14.05.2008. 
године издат од стране Универзитета у Новом Саду, Технолошки факултет 
Нови Сад. 

 

 Елаборат о изведбено – техничкој документацији за комбиновани уређај за 
подизање притиска тип: VB-CM 5/3, број 79/17 од 28.08.2017.године издат од 
стране ДОО „МОДУС ЛСГ“ из Новог Сада. 

 

 Извештај о испитивању хидрантске мреже број 2672-1/2017 од 24.08.2017. 
године урађен од стране ДОО „Институт за превентиву“ Нови Сад. 

 
ЕЛЕКТРО ДЕО 

 

 Потврда извођача радова да су електроинсталатерски радови јаке и слабе 
струје изведени према одобреној техничкој докумнетацији број 01/17 од 
15.08.2017. године издата од стране ПР „РАНК НС“ из Новог Сада, оверена и 
потписана од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 

 Изјава извођача радова да приказани атести одговарају уграђеном 
материјалу за радове на изради електроинсталација, као и да одговарају у 
погледу броја атеста, а добијени резултати да су у складу са пројектованим 
квалитетом број 02/17 од 15.08.2017.године издата од стране ПР „РАНК НС“ 
из Новог Сада, оверена и потписана од стране одговорног извођача радова и 
надзорног органа. 

 

 Записник о испитивању телефонске инсталације , број З1-09/17 од 15.08.2017. 
године, издат од стране ПР „РАНК НС“ из Новог Сада, оверен и потписан од 
стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 

 Записник о испитивању и пуштању у рад интерфона, број З3-11/17 од 
15.08.2017. године, издат од стране ПР „РАНК НС“ из Новог Сада, оверен и 
потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 

 Записник о испитивању дојаве пожара, број З2-10/17 од 15.08.2017. године, 
издат од стране ПР „РАНК НС“ из Новог Сада, оверен и потписан од стране 
одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 

 Записник о испитивању и пуштању у рад паник расвете, број З4-12/17 од 
15.08.2017. године, издат од стране ПР „РАНК НС“ из Новог Сада, оверен и 
потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 

 Извештај о испитивању вредности отпорности изолације на напојним 
кабловима и отпорности уземљивача, број 11/17 од 04.09.2017. године, 
израђен од ДОО ''Тесла – експо'' из Новог Сада. 
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 Потврда о усаглашености за аутоматски осигурач број П07170057600 од 
24.02.2017. године, издата од стране АД „КВАЛИТЕТ“ из Ниша. 

 

 Извештај о испитивању за спратни разводни ормарић за аутоматске 
прекидаче, број Е-2-22609 од 02.10.2014. године, издат од ЗИК-електро-
лабораториј, Загреб. 

 

 Извештај о испитивању за расветну арматуру, број Е-1-24597 од 02.10.2014. 
године, издат од ЗИК-електролабораториј, Загреб. 

 

 Извештај о испитивању за разводну кутију водотесну, број Е-2-22610 од 
02.10.2014. године, издат од ЗИК-електролабораториј, Загреб. 

 

 Извештај о испитивању за инсталациону кутију с прибором, број Е-2-22611 од 
02.10.2014. године, издат од ЗИК-електролабораториј, Загреб. 

 

 Потврда о усаглашености за електрични вентилатор, број П0712353800 од 
14.03.2012. године, издата од стране АД „КВАЛИТЕТ“ из Ниша. 

 

 Декларација о усаглашености за инсталациони телекомуникационе каблове и 
каблове за пренос података тип J-Y(St)Y, број 12/16 од 21.01.2016. године, 
издата од ДОО ''ТФ кабле Фабрике каблова Зајечар'' из Зајечара. 

 

 Декларација о усаглашености за кабл са изолацијом и плаштом од ПВЦ масе, 
напона 0,6/1 kV, тип РР00, број 1/16 од 21.01.2016. године, издата од ДОО 
''ТФ кабле Фабрике каблова Зајечар'' из Зајечара. 

 

 Потврда о усаглашености за енергетски дистрибутивни кабл назначеног 
напона 0,6/1 kV, број П1113082300 од 04.12.2013. године, издата од стране 
АД „КВАЛИТЕТ“ из Ниша. 

 

 Декларација о усаглашености за прикључницу комуникацијску, број 027/11 од 
01.12.2011. године, издата од ДОО ''Align conel'' из Гајдобре. 

 

 Декларација о усаглашености за склопке инсталационе за уградњу у зид – 
комбинација индикаторских склопки, број 068/13 од 05.12.2013. године, издата 
од ДОО ''Align conel'' из Гајдобре. 

 

 Декларација о усаглашености за прикључницу телефонску, број 049/11 од 
01.12.2011. године, издата од ДОО ''Align conel'' из Гајдобре. 

 

 Декларација о усаглашености за прикључницу двополну за уградњу у зид, 
број 003/10 од 19.11.2010. године, издата од ДОО ''Align conel'' из Гајдобре. 

 

 Декларација о усаглашености за склопке инсталационе за уградњу у зид, број 
002/10 од 12.03.2013. године, издата од ДОО ''Align conel'' из Гајдобре. 

 

 Декларација о усаглашености за склопке инсталационе за уградњу у зид, број 
001/10 од 12.03.2013. године, издата од ДОО ''Align conel'' из Гајдобре. 

 

 Потврда о усаглашености за инсталациони кабл са изолациојом и плаштом 
од ПВЦ масе број ВИНЦА.ПУ.15.КА031 од 06.06.2015.године, издата од 
стране Института за нуклеарне науке „ВИНЧА“ из Београда. 

 

 Закључак за метални индустријски орман, број 51511/2 од 10.03.2015. године, 
издат од Електротехничког института ''Никола Тесла'', Београд. 

 

 Уверење о квалитету за ребрасту електроинсталациону цев, број 04/15 од 
27.03.2015. године, издато од Института за нуклеарне науке ''Винча'', Београд. 

 

 Стручни налаз о прегледу и испитивању електричне инсталације, број СН-
100-17 од 07.09.2017.г. издат од стране „ТЕСЛА ЕКСПО“ ДОО из Новог Сада. 
 

 Стручни налаз о прегледу и испитивању громобранске инсталације, број СН-
41-17 од 07.09.2017.године издат од стране „ТЕСЛА ЕКСПО“ ДОО из Н. Сада. 

 

 Стручни налаз о прегледу и испитивању паник расвете, број СН-21-17 од 
07.09.2017.године издат од стране „ТЕСЛА ЕКСПО“ ДОО из Н. Сада. 
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 Стручни налаз о прегледу и испитивању противпожарне инсталације, број СН-
06-17 од 07.09.2017.године издат од стране „ТЕСЛА ЕКСПО“ ДОО из Н. Сада. 

 

 Стручни налаз о прегледу и испитивању отпора уземљења за антенски 
систем, број СН-03-17 од 07.09.2017.године издат од стране „ТЕСЛА ЕКСПО“ 
ДОО из Н. Сада. 

 
      МАШИНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

 Потврда извођача радова да су радови на изради инсталације централног 
грејања изведени према одобреној пројектно-техничкој документацији, број 
1.1.-V/17 oд 03.08.2017. године, оверена и потписана од стране одговорног 
извођача радова и надзорног органа. 
 

 Изјава извођача радова да атести за инсталације централног грејања по 
броју, квалитету и добијеним резултатима мерења одговарају уграђеним 
материјалима, број 1.2.- V/17 oд 03.08.2017. године, оверена и потписана од 
стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 
 

 Изјава стручног надзора да су радови на инсталацији грејања изведени у 
свему према одобреној пројектно-техничкој документацији, без броја од 
04.08.2017. године, оверена и потписана од стране стручног надзора. 

 

 Изјава стручног надзора да приказани атести и сертификати одговарају 
уграђеном материјалу и опреми, као и да одговарају по броју и 
карактеристикама пројектованом квалитету, без броја од 04.08.2017. године, 
оверена и потписана од стране стручног надзора. 

 

 Записник о извршеној хладној проби инсталације централног грејања 
притиском од 6 бара у трајању од 48h, број 1.2-III/17-ЦГ од 01.08.2017.године, 
издат од стране СЗР „ВОДОВОД И ГРАЈАЊЕ ПРОТИЋ“ из Каћа, оверен и 
потписан од стране одговорног руководиоца радова и надзорног органа. 

 

 Потврда о квалитету за вишеслојне цеви од умреженог полиетилена и 
алуминијума димензија Ø16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 32x3, 40x3.5, 50x4, 
63x4.5mm, број 2328/1 од 29.08.2011.године, издата од Машинског факултета, 
Београд. 

 

 Извештај о испитивању карактеристика цевастог грејног тела NK LUX, број 
612-22-207-12/09 од 16.11.2009. године, издат од Машинског факултета, Ниш. 

 

 Извештај о испитивању карактеристика цевастог грејног тела NK LUX, број 
612-22-207-15/09 од 16.11.2009. године, издат од Машинског факултета, Ниш. 

 

 Извештај о испитивању челичног панелног радијатора тип 22-600 x1000, број 
612-22-205-11/06 од 18.10.2006. године, издат од Машинског факултета, Ниш. 

 

 Извештај о испитивању термостатског радијаторског вентила тип HERZ-TS-
90, број 612-22-12/11 од 07.02.2011.год., издат од Машинског факултета, Ниш. 

 

 Извештај о испитивању регулационог вентила са предрегулацијом тип HERZ, 
број 612-22-17/11 од 07.02.2011. године, издат од Машинског факултета, Ниш. 

 

 Извештај о испитивању повратног вентила без преднамештања тип HERZ-
RL1, број 612-22-15/11 од 07.02.2011.г., издат од Машинског факултета, Ниш. 

 

 Извештај о испитивању челичног панелног грејног тела тип 22-600х1000 са 
успонским вентилом, број 612-22-152-2/12 од 20.11.2012. године, издат од 
Машинског факултета, Ниш. 

 

 Уверње о квалитету за узорке поцинкованих фитинга, број 020-566 од 
14.05.2008. године, издато од Технолошког факултета, Нови Сад. 

 

 Тест извештај о испитивању црних цеви Ø26,9x2,6, број 2792 од 11.01.2013. 
године, издат од ''ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ АД'' Куманово. 
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 Извештај о испитивању коефицијента топлотне проводљивости за цевну 
изолацију број ГФТ-3647/07 од фебруара 2007.године. 

 

 Потврда о квалитету за пластични цевни систем, број 1546/1 од 
21.08.2015.године издат од стране Универзитета у Београду, Машинског 
факултета Центра за процесну технику Београд. 

 

 Извештај о испитивању за ALUPEX цеви, број 612-22-200/09 од 03.11. 
2009.године издато од стране Универзитета у Нишу, Машинског факултета, 
Завода за машинско инжењерство, лабораторија за термотехнику, 
термоенергетику и процесну технику. 

 

 Уверење о стручној оспособљености заваривача Алаксандра Пиљка број 
20160405-3.2/2827-311, издато од стране „СТОНС“ из Новог Сада. 

 
УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

 Изјава да су радови на унутрашњој гасној инсталацији изведени у свему 
према одобреној пројектно – техничкој документацији од августа 2017.године, 
издата од стране ДОО „ТЕРМОМАТ“ из Новог Сада, потписана и оверена од 
стране надзорног органа и одговорног извођача радова. 

 

 Записник о испитивању чврстоће и непропусности унутрашње гасне 
инсталације од августа 2017.године, издата од стране ДОО „ТЕРМОМАТ“ из 
Новог Сада, потписана и оверена од стране надзорног органа и одговорног 
извођача радова. 

 

 Уверење о контролисању металне ручне запорне кугласте славине за 
унутрашњу гасну инсталацију број Т 07-0688-1 од 16.01.2007.године издато 
од стране Института Михајло Пупин, Центра за гасну технику – Београд. 

 

 Уверење о квалитету за сигурносни вентил број 25 од 04.04.2003.године 
издато од стране Универзитета у Нишу, Института за машинство машинског 
факултета, Лабораторија за термоенергетику у Нишу. 

 

 Уверење о извршеном типском испитивању за гасни котао зидни, 
комбиновани са топлотним оптерећењем од 112 kW, број Т 0871 од 
09.12.2008.године издато од стране Института Михајло Пупин, Центра за 
гасну технику – Београд. 

 

 Уверење за цеви и редукције ЕН10204 3.1 од 12.03.2012.године издат од 
стране XIAN RAINA INDUSTRY CO LTD – Кина. 

 

 Уверење о стручној оспособљености заваривача Слободан Бранковић број 
0.15-13/246 са роком важења до 18.11.2017.године, издато од стране 
Факултета техничких наука у Новом Саду. 

 
ЛИФТ 

 

  Потврда извођача ДОО „МИКОНИК“ Нови Сад да су радови на уградњи 
лифта изведени у свему према одобреној пројектно-техничкој 
документацији, број 11/17 од 08.07.2017. године, оверена и потписана од 
стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 

  Изјава извођача ДОО „МИКОНИК“ Нови Сад којом се изјављује да 
приложени атести за машинске радове на уградњи лифта одговарају 
прописима у погледу броја атеста, као и да су добијени резултати у складу 
са пројектованим квалитетом, број 11/17 од 08.07.2017. године, оверена и 
потписана од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 
 

 Оцењивање усаглашености лифта, број 02-3128/1 од 19.07.2017.године, 
изадто од Института за заштиту на раду АД, Нови Сад. 
 

 Сертификат о завршној контроли број СТ09043854 од 18.07.2017.године, 
издат од Института за заштиту на раду АД, Нови Сад. 
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17. Инвеститор је приказао следеће елаборате: 
 

 Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта за 
катастарску парцелу број 6664 К.О. Петроварадин, број 71-III/17 од јуна 2017. 
године урађен од стране Геодетског бироа „НС ГЕОДЕТ“ из Новог Сада.  
 

 Елаборат геодетских радова за изведени објекат за катастарску парцелу број 
6664 К.О. Петроварадин, број број 956-02-107/2017 од 15.08.2017.године 
урађен од стране Геодетског бироа „НС ГЕОДЕТ“ из Новог Сада. 

 

 Елаборат геодетских радова за подземне гасне инсталације за катастарску 
парцелу број 6664 К.О. Петроварадин, број 956-02-448/2017 од 15.08.2017. 
године урађен од стране Геодетског бироа „НС ГЕОДЕТ“ из Новог Сада. 

 
 

18. Инвеститор је приказао Енергетски пасош број 200-1/2017 из септембра 
2017.године урађен од стране ДОО „НС инжењеринг“ из Новог Сада. 
 
 

19. Инвеститор је приказао и следеће: 
 

 Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем 
електричне енергије, број 86.1.1.0.-Д-07.02.-29787 од 08.02.2017.године 
издато од „ЕПС Дистрибуција“ ДОО Београд, Регионални центар 
Електровојводина, Нови Сад, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“. 
 

 Уговор о изградњи кућних прикључака на технички систем водовода и 
канализације, број 1496-34-04/17 од 19.05.2017.године, са ЈКП „ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад.  

 

 Уговор о изградњи гасног прикључка и прикључење на дистрибутивни гасни 
систем број 316 од 14.09.2017.године, закључен са ДП ''НОВИ САД – ГАС''. 

 
 
20. Прегледом целокупне документације и изведених радова Комисија је уочила 

следеће: 
 

 Објекат је подобан за употребу. 
 

 Објекат је изграђен у складу са грађевинском дозволом, према одобреној 
пројектно – техничкој документацији. 

 

 Објекат је изграђен у одобреним хоризонталним и вертикалним габаритима. 
 

 Објекат је изграђен са испоштованом грађевинском и регулационом линијом. 
 

 Инвеститор је обезбедио доказ о квалитету изведених радова и уграђених 
материјала. 

 

 Сви објекти на парцели који су били предвиђени за рушење су порушени. 
 

 Извршено је геодетско снимање објекта. 
 

 Грађевинска парцела је у потпуности уређена. 
 
 

21. Визуелним прегледом објекта нису уочене деформације, пукотине, слегања и 
оштећења која указују на несигурност објекта. 

 
 
22. Прегледом објекта утврђено је да су примењиване прописане мере и 

нормативи заштите на раду, Закона о безбедности и здравља на раду 
(Службени гласник РС 101/05). 
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ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХИЧКИ ПРЕГЛЕД 
ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 

 
Инвеститор:  „DE – VAS PROJECT“ ДОО из Турије, 

улица Саве Ковачевића број 36 
(ПИБ: 108988970, Матични број: 21106437) 
 

Објекат: СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ спратности:  
приземље, три спрата и поткровље (П+3+Пк), 
категорије Б, класификационе ознаке 112221, 
у Петроварадину, улица Округићева број 5, 
на парцели број 6664 К.О. Петроварадин 
 

Предмет техничког 
прегледа: 

 
Објекат у целини 
 

Период вршења 
техничког прегледа: 

 
11.09.2017. – 18.09.2017.године 
 

Период вршења 
пробног рада: 

 
- 
 

Датум закључења 
техничког прегледа: 

 
19.09.2017.године 

 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

 

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ спратности: 
приземље, три спрата и поткровље (П+3+Пк), 
категорије Б, класификационе ознаке 112221, 
у Петроварадину, улица Округићева број 5, 

на парцели број 6664 К.О. Петроварадин 

 
 
 

П О Т В Р Ђ У Ј Е 
 

1. Да је објекат изграђен у складу са грађевинском дозволом и одобреном 
пројектно – техничком документацијом; 
 

2. Да је Комисија за технички преглед доставила инвеститору записник о 
извршеном техничком прегледу, који заједно са овим предлогом чини извештај 
Комисије за технички преглед; 

 

3. Да је објекат подобан за употребу. 
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