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БАЧКА ТОПОЛА 

М.Тита бр.30 

Општина Бачка Топола Општинска управа  - 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. 72/2009, 81/2009 - 

исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 - УС, 98/2013 – УС, 132/2014, 

145/2014,83/2018, 31/2019,37/2019 - др. Закон, 9/2020  и 52/2021) и члана 90. став 3. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  

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

                                     ЈАВНИ  ПОЗИВ  

   ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ    УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  

Урбанистички пројекат Е-122/21-УП урбанистичко архитектонска разрада локације   на 

катастарским парцелама број 1433, 1434, 1435 и 1436 ко Бачка Топола-– израђен је од стране 

„ARHITOP“ Д.О.О. Предузеће за пројектовање инжењеринг и услуге Бачка Топола  М. Тита бр.92  

одговорно лице је Саида Ћатиповић дипл. инг.арх.  а односи се на    изградњу комплекса фарме за 

узгој живине, за инвеститоре  Јухас  Антала и Ану  из Бачке Тополе Кошут Лајоша бр.42.  

Јавна презентација се  одржава у трајању  од дана: 24.11. 2021.год. до 30.11.2021.  године (седам 

дана) сваког радног дана у времену од 10,00-14,00 часова  у Одељењу за просторно планирање, 

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

Општинске управе Бачка Топола, М. Тита бр.30   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 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. Усмене примедбе и сугестије се неће 

евидентирати.           

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


                   Овлашћено лицe за давање обавештења о Урбанистичком пројекту у временском  

трајању јавне презенације je: Кишкарољ Золтан дипл.инж.арх. тел.024/715-059  

zoltan.kiskaroly@btopola.org.rs   

      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                    с/р Кишкарољ Золтан дипл.инж.арх. 
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