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

грађевинарство, имовинско-правне послове, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове 
и привреду у смислу члaна 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09 

исп., 64/2010 одлука-У.С., 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014,  

145/2014 и 83/2018), члана 28. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/2015, 96/2016 и 120/2017), члана 39. и 136. 

Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Р.С.'', број 18/2016) и на основу Решења о 

овлашћењу, број 1-13/2017 од 12.07.2017. год., решавајући по захтеву ''KITE'' d.o.o. NOVI SAD из 
Новог Сада улица бул. Слободана Јовановића, број 4., заступаном по Ринд Анзелму из Бачке Тополе, 
доноси следеће: 
  

РЕШЕЊЕ  

НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

 

   Издаје се ''KITE'' d.o.o. NOVI SAD из Новог Сада улица бул. Слободана Јовановића, број 4., 

заступаном по Ринд Анзелму из Бачке Тополе,  решење за извођење радова на полагању НН напојног 
кабла  у Бачкој Тополи улица Сунце,  на парцели, број 6105/4 к.о. Бачка Топола - град. 

Категорија објекта: ''Г''. 

Класификациони, број је 222410 – локални електро водови. 

             Решење се односи на изградњу напојног кабла, типа и пресека ППОО А, 4х185мм² од КПК 
(ПОММ ПИ-1/ц) и МБТС-400, на парцели, број 6109/3 к.о. Бачка Топола-град, до КПК ЕВ-2П на 
парцели, број 6133/3 к.о. Бачка Топола-град, за прикључење на електродистрибутивну мрежу 
објеката, логистичког центра са пратећим садржајима у Бачкој Тополи улица Новосадска, на парцели, 

број 6133/3 к.о. Бачка Топола-град.  

Дужина вода је 235,00м. 

             Извођење радова ће се извести на основу Идејног пројекта који је саставни део овог решења. 
             Вредност радова износи 1.800.000,00 дин., са ПДВ-ом. 

             Приликом извођења радова обратити пажњу на постојећу инсталацију да не дошло до 
оштећења истих, за паралелно вођење кабловског вода са коловозом и за подбушивање коловоза 
затражити услове од надлежног Јавног предузећа. 
             На основу члана 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/2015 и 96/2016), потребно је извршити 

пријаву радова најкасније осам дана пре почетка извођења радова.             

 

                                                        Образложење 
 

 

   ''KITE'' d.o.o. NOVI SAD из Новог Сада улица, бул. Слободана Јовановића, број 4., заступан 

по Ринд Анзелму из Бачке Тополе, поднео је дана 22.01.2019. год., захтев за извођење радова на 
полагању НН напојног кабла у Бачкој Тополи улица Сунце, на парцели, број 6105/4 к.о. Бачка Топола 
- град. 

Категорија објекта: ''Г''. 

Класификациони, број је 222410 – локални електро водови. 

 

 



 

 

 

             Решење се односи на изградњу напојног кабла, типа и пресека ППОО А, 4х185мм² од КПК 

(ПОММ ПИ-1/ц) и МБТС-400, на парцели, број 6109/3 к.о. Бачка Топола-град, до КПК ЕВ-2П на 
парцели, број 6133/3 к.о. Бачка Топола-град, за прикључење на електродистрибутивну мрежу 
објеката, логистичког центра са пратећим садржајима у Бачкој Тополи улица Новосадска, на парцели, 

број 6133/3 к.о. Бачка Топола-град.  

            Дужина вода је 235,00м. 

            Вредност радова износи 1.800.000,00 дин., са ПДВ-ом.               

 

      Уз захтев је приложено: 
1. Извод из листа непокретности, број 6569 к.о. Бачка Топола - град, број 952-5/2019-9 од 

22.01.2019. год. 

2. Извод из листа непокретности, број 7912 к.о. Бачка Топола - град, број 952-5/2019-9 од 

22.01.2019. год. 

3. Извод из листа непокретности, број 4696 к.о. Бачка Топола - град, број 952-5/2019-9 од 

22.01.2019. год. 

4. Копија катастарског плана, број 953-2/2019-7 од 23.01.2019. год., к.о. Бачка Топола - град 
5. Копија катастарског плана водова, број 953-3/2019-79 од 23.01.2019. год., к.о. Бачка Топола - 

град   

6. ''ИДП''- Идејни пројекат - ''0'' – Главна свеска, број 9-IDP/2019 од јануара 2019. год., израђено 

од стране ''RIND PROJEKT'' Rind Anzelm pr. BAČKA TOPOLA из Бачке Тополе улица 
Насерова, број 9., главни пројектант је Анзелм Ринд дипл.грађ.инж., број лиценце 310 О673 
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7. ''ИДП''- Идејни пројекат - ''4'' – Пројекат електроенергетских инсталација, број Е – 01/19 од 

јануара 2019. год., израђено од стране ''PREFEKT ELEKTRO'' D.O.O. SUBOTICA из 
Суботице улица Браће Југовића, број 13/8., одговорни пројектант је Золтан Берта 
дипл.инж.елек., број лиценце 350 F597 07 

8. Пуномоћ од 15.01.2019. год., дат од стране инвеститора Ринд Анзелму из Бачке Тополе, за 
заступање 

 

             Како је инвеститор уз захтев на основу члaна 145. Закона о планирању и изградњи (''Сл. 
гласник РС'', број 72/09, 81/09 исп., 64/2010 одлука-У.С., 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 
98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), поднео сву потребну документацију, те је сходно томе 
решено како је и наведено у диспозитиву овог Решења. 
             Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 дана од дана достављања решења, 
преко ЦЕОП-а.с 

      Накнада за вођење централне евиденције за издавање решења Агенцији за привредне регистре 
у износу од 2.000,00 дин., плаћено је – Приказ налога за рачун од 22.01.2019. год. 

            Такса за ово решење наплаћена је у износу од 5.710,00 дин., на основу члана 1. и 165. Закона о 

републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'', број 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 

101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011- усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. 

изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013- др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 

45/2015- усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени 

дин. изн., 11/2017 и 03/2018) као и накнада за рад општинске управе у износу од 1.730,00 дин., по 
тарифном броју 9., тачка 12. Одлуке о накнадама за рад општинске управе (''Сл. лист општине Бачка 
Топола'', број 5/2009, 12/2009, 02/2011 и 03/2011). 

 

        

                                                                                                            начелник Одељења:                                                                                             
         

                         


