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Општинска управа Бачка Топола - Одељење за просторно планирање, урбанизам, 

грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове и привреду, на 

основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14, 

145/14,83/18, 31/19,37/2019 - др. Закон и 9/2020) и члана 90. став 3. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  

(„Службени гласник РС”, бр. 32/2019), објављује:   

                                            П О З И В  

ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ    УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - УРБАНИСТИЧКО    

АРХИТЕКТОНСКА РАЗРАДА ЛОКАЦИЈЕ – за изградњу комплекса фарме за узгој 

живине  на катастарским  парцелама број: 1543 и 1544 к.о. Бачка Топола  

              Урбанистички пројекат урбанистичко –архитектонска разрада локације   на 

катастарским парцелама   број: 1543 и 1544  к.о. Бачка Топола, израђује се за потребе  

инвеститора: „PERUTNINA PTUJ-TOPIKO“ Бачка Топола , ул. Петефи бригаде бр.2   а 

јавна презентација се  одржава  од дана:   18. маја 2021.год. закључно са   даном  24.  мај 

2021. године. 

 Урбанистички пројекат (текстуални и графички део),  Елаборат 41/21-УП датум: 

aприл 2021.год израђен јe од „ARHITOP” Д.О.О.  Предузеће за пројектовање,  

инжењеринг и услуге Бачка Топола  М. Тита    број 92, одгворни урбаниста  Саида 

Ћатиповић, лиценца број 200 1253 11 доступан је у наведеном термину на огласној табли 

у Услужном центру Општинске управе Бачка Топола, М. Тита бр.30 у временском 

интервалу од 8,00 до 14,00 часова  као и на званиччном сајту: www.btopola.org.rs 

                 Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у 

презентовни Урбанистички пројекат и да своје евентуалне  примедбе и сугестије  

доставе искључиво писаној форми насловљено „ПРИМЕДБЕ НА УРБАНИСТИЧКИ 

http://www.btopola.org.rs/


ПРОЈЕКАТ“ путем поште или предају на писарници  Општинске управе Бачка 

Топола, насловљено на Oпштинску управу Бачка Топола Одељење за просторно 

планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-

стамбене послове и привреду, 24.300 Бачка Топола ул. М.Тита бр.30,  у току трајања 

јавне  презентације, закључно са даном 24.мај 2021. године. 

                   Овлашћено лицe за давање обавештења о јавној презенацији je: 

Кишкарољ Золтан дипл.инж.арх. тел.024/715-059  zoltan.kiskaroly@btopola.org.rs  

Усмене примедбе и сугестије се неће евидентирати.           

      наачелник Одељења 

                     Кишкарољ Золтан дипл.инж.арх. 
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