
 

 

 

 

1. 

Име и презиме (Пословно име) 

 

Адреса (Пословно седиште) 

 

 

ПИБ: 

 

Овлашћено лице: 

„REBRACOMMERCE” д.о.о. Мала Моштаница 

 

Мала Моштаница, ул. Професорска број 5 

 

 

101934293 

 

Огњен Мурушић 

 

2. 

Број и датум издавања грађевинске дозволе 

 

Основни подаци о објекту који ће се градити 

351-45/2013-III-05 од 24.04.2013. године 

 

ОПИС ОБЈЕКАТА: 

1.  

ОБЈЕКАТ МЕШАОНЕ СТОЧНЕ ХРАНЕ, 

настаје реконструкцијом и доградњом 

постојећег објекта пољопривреде (стаја за 

бикове), спратности П+0, габарита ~11,70m x 

45,50m + са две надстрешнице димензија 

45,50m x 4,00m, новонастали објекат број 1 је 

спратности П+0, габарита11,75m x 

44,30m+дограђени део  анекс 1  димензија 

3,92m x16,00m + дограђени део анекс 2 

димензија 3,92m x 9,60m + дограђени део анекс 

3 димензија 3,92m x 3,40m, укупне бруто 

површине 656,21m2, укупне нето површине 

566,39m2 

2. ОБЈЕКА

Т ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, КЛАСИРАЊЕ И 

СОРТИРАЊЕ ЈАЈА објекат 6а), спратности 

П+0, габарита 21,80m x 17,77m + 33,70m x 

17,77m + конзолна надстрешница  33,76m x 

4,03m, укупне бруто површине објекта 

1.109,40m, укупне бруто површине затворених 

просторија 970,49m2, укупне нето површине 

затворених просторија 938,75m2 

3. ОБЈЕКА

Т ЗА УЗГОЈ КОКА НОСИЉА (објекат 10), 

спратности П+0, габарита 14,10m x 69,30m, 

укупне бруто површине 977,13m2, укупне нет 

површине затворених просторија 939,03m2 

4. ДВА 

ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНИХ 

ЈАЈА (објекат 14 и 15), спратности П+0, 

габарита 12,20m x 91,70m + анекс 2,52m x 

3,76m, укупне бруто површине затворених 

просторија 1142,64m2, укупне бето површине 

затворених просторија 1091,39m2 

5. ОБЈЕКА

Т ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЂУБРА (објекат 17), 

спратности П+0, габарита 12m x 35m, укупне 

бруто површине затворених просторија 



420,00m2, укупне нето површине затворених 

просторија 396,75m2 

6. ЕЛЕКТ

РОЕНЕРГЕТКИ ОБЈЕКАТ, спратности П+0, 

габарита 5,00m x 10,00m, укупне бруто 

површине 50,00m2, укупне нето површине 

41,62m2 

 

 

3. 

Подаци о правоснажности грађевинске 

дозволе 

 

Датум почетка и датум завршетка радова 

 

Подаци о уложеним правним средствима 

07.05.2013. године 

 

 

17.05.2013. - 12.11.2013. 

 

 

 

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 

 

 

 

 


