
 

 

 

 

1. 

Име и презиме (Пословно име) 

 

Адреса (Пословно седиште) 

 

 

ПИБ: 

 

Овлашћено лице: 

„ДОКА СЕРБ” д.о.о. Београд 

 

Нови Београд, ул.  Сурчинска број 17 

 

 

104414511 

 

Бранко Добричанин 

 

2. 

Број и датум издавања грађевинске дозволе 

 

Основни подаци о објекту који ће се градити 

351-49/2013-III-05 од 30.04.2013. године 

 

Пословни комплекс „ДОКА СЕРБ“ на 

катастаркој парцели бр. 3180/1 К.О. 

Шимановци у Шимановцима. У оквиру 

комплекса врши се изградња следећих објеката: 

1. УПРАВНА ЗГРАДА СА ТОПЛОМ ВЕЗОМ – 

спратности П+1, укупне бруто површине 

1237.13 м2, укупне нето површине 1088.33 м2 

(приземље 550.53 м2, спрат 537.80 м2) 

2. ТРИ ХАЛЕ СА ИЗЛОЖБЕНИМ 

ПРОСТОРОМ У ЈЕДНОЈ ХАЛИ – спратности 

П+0, укупна бруто површина све три хале је 

2467.82 м2, укупна нето површина све три хале 

је 2381.22 м2 (од тога нето површина хале 1 је 

801.94 м2, хале 2 је 792.36 м2 и хале 3 је 786.92 

м2) 

3. ПОРТИРНИЦА – спратности П+0, укупне 

бруто површине 24.20 м2, укупне нето 

површине 17.97 м2 

4. ДВЕ ЛАКОМОНТАЖНЕ ОТВОРЕНЕ ХАЛЕ 

– спратности П+0, габарита 26.03 x 15.21м, 

висине у слемену 8.02м, укупна бруто 

површина свих отворених хала износи 798.74 

м2, укупна нето површина свих отворених хала 

износи 770.30 м2. 

5. СТАНИЦА ЗА ТОЧЕЊЕ ГОРИВА (ЗА 

СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ) – подземни 

резервоар са дуплим плаштом, капацитета 5 м3. 

 

 

3. 

Подаци о правоснажности грађевинске 

дозволе 

 

Датум почетка и датум завршетка радова 

 

Подаци о уложеним правним средствима 

09.05.2013. године 

 

 

 

 

 

 

4. 

Подаци о извршеном инспекцијском надзору 

(Урбанистичком, грађевинском, инспекције 

рада, еколошком, комуналном и др.) у току 

грађења, са навођењем донетих аката 

 

 

 Подаци о раније изграђеним објектима на  



5. 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 

 

 

 

 


