
“TRUCK STOP TOMY” д.о.о. ШИМАНОВЦИ 
 
 

 
 
 

1. 

Име и презиме (Пословно име) 
 

Адреса (Пословно седиште) 
 

ПИБ: 
 

Овлашћено лице: 

“TRUCK STOP TOMY”д.о.о. Шимановци 
 

Шимановци, улица Доситејева бб 
 
 
 
 

 

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

351-1286/2010-III-05 од 22.11.2010. године 
 
пословни комплекс „TRUCK STOP TOMY” - 

транспортна логистика са пратећим 

садржајима и потребном инфраструктуром на 

катастарској парцели број 548/16 К.о. 

Шимановци у Шимановцима у улици 

Доситејевој бб.   

                У оквиру комплекса налазе се 

следећи објекти: 

СЕРВИСНО-ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКАТ, 

спратности П+галерија, габарита без стреха 

27,75m x 29,75m, укупне бруто површине 

918,36m2 –од тог бруто површина приземља 

825,41m2, галерије 92,95m2, укупна нето 

површина објекта 850,42m2 –од тога нето 

површина приземља 769,60m2, галерија 

80,76m2, површина  под надстрешницом 

186,80m2  

ОБЈЕКАТ ПРАЊА ПУТНИЧКИХ 

ВОЗИЛА  CAR WASH,спратности П+0, 

димензија 11,50m x 7,80m , укупне бруто 

површине 78,30m2, укупне нето површине 

75,20m2 

ПРАТЕЋА ВУШЕФУНКЦИОНАЛНА И 

СЕРВИСНА ХАЛА,  спратности П+1,  

габрита 10,38m x 33,39m + надстрешница  

10,38m x 12,02m, укупна бруто површина  

објекта 590,16m2 – од тога површина 

приземља 349,24m2, спрата 240,92m2, укупна 

нето површина објекта 531,50m2 –од тога 

површина приземља 317,07m2, спрата 

214,43m2   

ПОРТИР КУЋИЦА СА 

НАДСТРЕШНИЦОМ, спратности П+0, 

укупне бруто површине 122,40 m2, објекат 



портирнице је габарита  4,00 m x 9,60m, укупна 

бруто површина износи 38,40m2, укупна нето 

површина 30,50m2, , nadstre[nica je dimenyija 

22,40m x 6,00m, укупна бруто површина 

надстрешнице 98,40 m2 

БУНАР КУЋИЦА, спратности П+0, габарита 

3,10m x 5,10m, укупне бруто површине 

15,81m2, укупне нето површине 11,96m2 

РЕКЛАМНИ СТУБ – ТОТЕМ, висине 

35,00m   

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

САНИТАРНО-ФЕКАЛНИХ  ОТПАДНИХ 

ВОДА 
     

 
 

3. 

Подаци о правоснажности грађевинске 

дозволе 
 

Датум почетка и датум завршетка радова 
 

Подаци о уложеним правним средствима 

 

 

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 
 
 

 

 
 


