
 

 

 

 

1. 

Име и презиме (Пословно име) 

 

Адреса (Пословно седиште) 

 

ПИБ: 

 

Овлашћено лице: 

СЗТР „ЂУРЂЕВИЋ“ Суботиште 

 

Суботиште, Индустријска зона бб 

 

100399206 

 

Ђурђевић Миленко 

 

2. 

Број и датум издавања грађевинске дозволе 

 

Основни подаци о објекту који ће се градити 

351-1252/2010-III-05 од 28.03.2013. године 

 

доградња и изградња објеката у пословном 

комплексу Кланице „ЂУРЂЕВИЋ“ на 

катастарској парцели број  682/6 К.о. 

Суботиште у Суботишту, Индустријска зона бб. 

 У оквиру пословног комплекса Кланице 

„ЂУРЂЕВИЋ“ планирано је се извођење 

следећих радова : 

1. ДОГРАДЊА ГЛАВЕ ХАЛЕ 

Постојећи објекат - главна хала,спратности 

П+0 и П+1, површина у основи 980,40m2, 

укупне бруто површине 1.574,77m2,  укупне 

нето површине 1.413,62 m2 се дограђује. 

Максимална спратност новопројектованог 

објекта је П+1, максималне димензије 

100,475m x 74,28m, укупна бруто површина 

објекта 8.363,91 m2, укупна нето површина 

8.039,02 m2. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОВРШИНА    

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА: 

Подна површина постојећег дела 868,49 m2. 

Подна површина новопројектованог дела 

5.190,66 m2. 

Бруто површина постојећeг  дела 980,40 m2. 

Бруто површина новопројектовани део 

5.315,08m2. 

Подна површина постојећи и новопројектовани 

део 6.055,15 m2. 

Бруто површина постојећи и новопројектовани 

део 6.295,48 m2. 

ОСНОВА СПРАТА: 

Подна површина постојећег дела 545,13 m2. 

Подна површина новопројектованог дела 

1.434,74 m2. 

Бруто површина постојећeг дела 594,37 m2. 

Бруто површина новопројектовани део 

1.474,06m2. 

Подна површина постојећи и новопројектовани 

део 1.979,87 m2. 

Бруто површина постојећи и новопројектовани 

део 2.068,43 m2. 

ПОВРШИНЕ ОБЈЕКТА: 



Подна површина постојећег дела 1.413,62m2. 

Подна површина новопројектованог дела 

6.625,40 m2. 

Бруто површина постојећeг  дела 1.574,77 m2. 

Бруто површина новопројектовани део 

6.789,14m2. 

У оквиру новопројектованог објекта налазе се: 

1. Кланица са оборима спратности П+0 

2. Хладњача спратности П+1 

3. Прерада спратности П+1 

4. Лагер спратности П+0 

5. Експедиција и машинска хала 

спратности П+0 

2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА РАДИОНИЦЕ И 

ПРАЊА ВОЗИЛА У НЕЧИСТОМ ДЕЛУ 

спратности П+0, габарита 18,15m x 12,40m, 

укупне бруто површине 225,06m2, укупне нето 

површине 218,93m2. 

3. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА ПРАЊЕ 

ВОЗИЛА У ЧИСТОМ ДЕЛУ КРУГА 

спратности П+0, габарита 3,00m x 3,16m + 

улазно степениште 0,90m x 1,90m, укупне 

бруто површине 9,48m2, укупне нето површине 

8,87m2 

4. ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА - 

спратности П+0, габарита 25,50m x 16,15m, 

укупне бруто површине 411,825m2 

 

 

 

3. 

Подаци о правоснажности грађевинске 

дозволе 

 

Датум почетка и датум завршетка радова 

 

Подаци о уложеним правним средствима 

08.04.2013. године 

 

 

4. 

Подаци о извршеном инспекцијском надзору 

(Урбанистичком, грађевинском, инспекције 

рада, еколошком, комуналном и др.) у току 

грађења, са навођењем донетих аката 

 

 

 

5. 

Подаци о раније изграђеним објектима на 

територији јединице локалне самоуправе на 

којој ће се градити или се гради објекат са 

свим расположивим подацима о тим 

објектима 

 

 

 

6. 

Подаци о судским и другим споровима и 

поступцима и поступцима пред судским и 

другим органима 

 

 



 

 

7. 

Подаци о вођењу кривичног поступка против 

инвеститора 

 

 

 

 

8 Остали подаци који се односе на 

инвеститора 

 

 

 

 


