
 
 
 
 

1. 

Име и презиме (Пословно име) 
 
 
 
 

Адреса (Пословно седиште) 
 
ПИБ: 
 

Овлашћено лице: 

Општина Пећинци- Фонда за грађевинско 

земљиште, изградњу и одржавање комуналних 

објеката, локалних и некатегорисаних путева 

општине Пећинци 
 

Пећинци, улица Слободана Бајића број 5 
 

100399222 
 

Синиша Вуков 
 

 

2. 
Број и датум издавања грађевинске дозволе 
 
Основни подаци о објекту који ће се градити 

351-108/2011-III-05од 08.11.2011. године 
 
локални пут Шимановци- Сремски 

Михаљевци, деоница I од улице Михаљевачке 

и улице Мандић сокак да ППОВ, стационажа  

km 0+135,40 – km 0+2820,00на катастарским 

парцелама број 1528, 1123/4, 3555, 1124/2 и 

1125/13 К.О. Шимановци. 

Почетак трасе налази се на раскрсници улица 

Михаљевачке и улице Мандић сокак а 

завршетак код плаца за ППОВ. Дужина трасе 

износи 2685m. На делу трасе од стационаже km 

0+135,40 до km 0+784,521 постоји коловоз 

ширине од 3-4m  и на том делу је планирано 

његово проширење на 6,00m (као код новог 

дела трасе)и надградња.Банкине  су обостране 

ширине 1,00m са попречним нагибом 4% на 

спољну страну. Траса у својој дужини има 

четири хоризонталне кривине и коловоз је 

проширен за шлепере од 1,00m -1,20m. 

Попречни нагиб у хоризонталним кривинама је 

7% а ван њих 2,5%. Постојећа коловоз је 

следеће конструкције: битуносећи агрегат БНС 

дебљине 10 cm, дробљени камени агрегат 

дебљине 18cm. Надградња над постојећи 

коловоз: дробљени камени агрегат 0/31,5 

дебљине 10cm, битумизирани носећи слој БНС 

22б дебљине 7cm, асфалтбетон АБ 11 дебљине 

4cm. Конструкција на проширењу и делу где не 

постоји коловоз: дробљени камени агрегат 0/63 

дебљине 20cm, дробљени камени агрегат 0/31,5 

дебљине 10cm, битумизирани носећи слој БНС 

дебљине 7cm, асфалтбетон АБ 1 дебљине 4cm, 

испод коловозне конструкције иде слој песка 

50 cm.  



 
 

3. 

Подаци о правоснажности грађевинске 

дозволе 
 

Датум почетка и датум завршетка радова 
 

Подаци о уложеним правним средствима 

21.11.2011. 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 
 
 

 

 
 


