
“FORNETTI MINI PECIVA” d.o.o. Суботица

1.

Име и презиме (Пословно име)

Адреса (Пословно седиште)

ПИБ:

Овлашћено лице:

“FORNETTI  MINI  PECIVA”  Друштво  са 
ограниченом  одговорношћу  за  производњу, 
трговину и услуге
Суботица, Хиподромска бб

101996770

2.
Број и датум издавања грађевинске дозволе

Основни подаци о објекту који ће се градити

351-1204/2010-III-05                27.05.2010. год.

Реконструкција  и  доградња  и  доградња 
помоћног објекта (објекат 1) и промена намене у 
пословни  простор  за  хладњачу  (складиште 
замрзнутих пецива) и реконструкција помоћног 
објекта у магацин амбалаже (објекат 2)  на  кат. 
парцели 1458/16 К.О. Попинци у Попинцима у 
улици Стевана Ковачевића бб. 
Први помоћни  објекат  који  је  предмет 
реконструкције  је  спратности  П+0,  габарита 
57,20m х 9,80m + 10,00m х 10,00m, укупне бруто 
поврине  660,56m2укупне  нето  површине 
596,75m2.  Наведени  објекат  је  и  предмет 
доградње. Димензије дограђеног дела су 23,20m 
х  10,00m+24,00m  х  10,00m.  Исти  помоћни 
објекат  мења  намену  у  пословни  простор  за 
хладњачу  (складиште  замрзнутих  производа) 
Димензије објекта који одговарају новој намени 
су  57,20m  х19,80m  укупне  бруто  површине 
1132,56m2, укупнe нето  површинe 1041,72m2

Други помоћни  објекат  је  спратности  П+0, 
габарита  37,75m  х  5,33m,  укупна  бруто 
површина је 201,05m2, укупна нето површина је 
168,75m2.  Објекат  је  у  целости  предмет 
реконструкције  и  служиће  као  магацин 
амбалаже.

3.

Подаци о правоснажности грађевинске 
дозволе

Датум почетка и датум завршетка радова

Подаци о уложеним правним средствима

Решење правоснажно дана 07.06.2010. године

Пријављено извођење радова 15.06.2010. године
Почетак радова: 22.06.2010.
Завршетак радова: 10.07.2010. године

Подаци о извршеном инспекцијском надзору
(Урбанистичком, грађевинском, инспекције 



4. 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


