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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 ''PARDOLATE S'' D.O.O. са 
седиштем у Бачкој Тополи улица Сунце, заступаног по Плетикосић Андрашу из Палића, доноси 
следеће:  

РЕШЕЊЕ  

НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
             Издаје се ''PARDOLATE S'' D.O.O. са седиштем у Бачкој Тополи улица Сунце, заступаног по 
Плетикосић Андрашу из Палића,  решење за извођење радова на изградњи монтажно бетонскe трафо 
станице (МБТС) 20/0.4kV, 1х630 kVA – прва фаза у Бачкој Тополи улица Новосадска, на катастарској 
парцели, број 6135/10 к.о. Бачка Топола-град. 
             Површина парцеле је 17.867,00м².  

Објекат је категорије ''Г'', класификациони, број је 222420 – локалне трасформаторске станице 
и подстанице.  

Решење се односе на изградњу монтажно бетонскe трафо станице (МБТС) 20/0.4kV, 1х630 
kVA – прва фаза, димензија (хоризонтални габарит) 4,31м х 5,14м, висине од 2,75м, нето површина 
објекта ће бити П=18,88м² и бруто површине (земљиште под зградом) П=22,18м². 
             Извођење радова ће се извести на основу Идејног пројекта који је саставни део овог решења. 
             Вредност радова износи 5.431.500,00 дин., без ПДВ-а. 
             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 
 
 

            ''PARDOLATE S'' D.O.O. са седиштем у Бачкој Тополи улица Сунце, заступан по Плетикосић 
Андрашу из Палића, поднео је дана 14.03.2019. год., захтев за извођење радова на изградњи 
монтажно бетонскe трафо станице (МБТС) 20/0.4kV, 1х630 kVA – прва фаза у Бачкој Тополи улица 
Новосадска, на катастарској парцели, број 6135/10 к.о. Бачка Топола-град. 
             Површина парцеле је 17.867,00м².  

Објекат је категорије ''Г'', класификациони, број је 222420 – локалне трасформаторске станице 
и подстанице.  

Решење се односе на изградњу монтажно бетонскe трафо станице (МБТС) 20/0.4kV, 1х630 
kVA – прва фаза, димензија (хоризонтални габарит) 4,31м х 5,14м, висине од 2,75м, нето површина 
објекта ће бити П=18,88м² и бруто површине (земљиште под зградом) П=22,18м².              
             Вредност радова износи 5.431.500,00 дин., без ПДВ-а. 

 
 

              



 
      Уз захтев је приложено: 
1.  Локацијски услови, број ROP-BTP-239-LOC-1/2019 од 04.02.2019. год.  
2.  Извод из листа непокретности, број 7737 к.о. Бачка Топола-град, број 952-5/2019-2 од 

10.01.2019. год. 
3. Топографски план од 19.12.2016. год., израђен од стране G.B. ''ARKUS'' izdvojeno mesto Antal 

Kovač Bačka Topola из Бачке Тополе улица Петефи бригаде, број 14., одговорни пројектант је 
Радослав Гајин инж.геод., број лиценце 02 0362 12 

4. ''ИДП''- Идејни пројекат - ''0'' – Главна свеска, број IDP-02/19 од фебруара 2019. год., израђен 
од стране ''VING'' D.O.O. ZRANJANIN из Зрањанина улица Гимназијска, број 8., главни 
пројектант је Боро Кишић дипл.инж.ел., број лиценце 350 2180 03 

5. ''ИДП''- Идејни пројекат - ''1'' – Пројекат архитектуре, број 1-02/19 од фебруара 2019. год., 
израђен од стране P.D. ''ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA'' A.D. BAJINA BAŠTA из 
Бајине Баште улица М. Топаловића, број 92., одговорни пројектант је Весна Нешковић 
дипл.грађ.инж., број лиценце 310 3858 03 

6. ''ИДП''- Идејни пројекат - ''2'' – Пројекат архитектуре, број 2-02/19 од фебруара 2019. год., 
израђен од стране P.D. ''ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA'' A.D. BAJINA BAŠTA из 
Бајине Баште улица М. Топаловића, број 92., одговорни пројектант је Весна Нешковић 
дипл.грађ.инж., број лиценце 310 3858 03 

7. ''ИДП''- Идејни пројекат - ''4'' – Пројекат електроенергетских инсталација, број IDP-02-02/19 
од фебруара 2019. год., израђен од стране ''VING'' D.O.O. ZRANJANIN из Зрањанина улица 
Гимназијска, број 8., одговорни пројектант је Боро Кишић дипл.инж.ел., број лиценце 350 
2180 03 

8. Услови за пројектовање и прикључење, број 87.1.0.0.-Д.07.09.-14385-19 од 24.01.2019. год., 
дати од стране ''ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА'' – Огранак Електродистрибуција Суботица из 
Суботице Сегедински пут, број 22.-24. 

9. Уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије, број 
87.1.0.0.-Д.07.09.-14385-19-UGP од 24.01.2019. год., уговорене стране су инвеститор ''ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА'' – Огранак Електродистрибуција Суботица из Суботице Сегедински пут, 
број 22.-24. и странка ''PARDOLATE S'' D.O.O. са седиштем у Бачкој Тополи, Индустријска 
зона, број 8., одговорни пројектант је Боро Кишић дипл.инж.ел., број лиценце 350 2180 03 

10.  Пуномоћ од 14.03.2019. год., дат од стране инвеститора Плетикосић Андрашу из Палића, за 
затупање 

11.   Обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта, број 217/1 од 19.03.2019. год., 
достављен од стране Ј.П. за грађевинско земљиште  Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. 
Тита, број 70., износ доприноса је 2.423,00 дин. 

 
             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 – Потврда о плаћању од 14.03.2019. год. 
            Такса за ово решење наплаћена је у износу од 5.770,00 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:                                                                                                    
         

                         


