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БАЧКА ТОПОЛА 

М. Тита бр.30 

На основу члана 50. став 1. 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  и 9/2020), чланом 55-68. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС”, бр. 32/2019), Одлуке о изради ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА („Службени лист Општине Бачка Топола број 29/2018) и на основу 

извршене стручне провере од стране Комисије за планове општине Бачка Топола на VII седници 

одржаној дана 9.04.2021.год. оглашава :  

ЈАВНИ УВИД 

у 

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА  

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад ул. Железничка 6/III  

Е-2692 од  марта 2021.године 

и   

у Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Бачка 

Топола на животну средину  

ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад ул. Железничка 6/III 

 Е-2692/1 децембар  2020.године  

 

 Инвеститор Плана генералне регулације насеља Бачка Топола је Општина Бачка Топола, 

заинтересована јавност увид може да обави од дана: 21. априла 2021.год. до дана 21. маја 2021. 

године.  

Нацрт Плана генералне регулације насеља Бачка Топола елаборат Е-2692 од марта 

2021.год. израдило је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад ул. Железничка 6/III   -



одговорни урбаниста Јелена Јовић дипл. инж. арх. Извештај о стратешкој процени утицаја Плана 

генералне регулације насеља Бачка Топола на животну средину елаборат Е-2692/1 дец. 

2020.године израдило је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад ул. Железничка 6/III - 

руководилац тима др. Тамара Васиљевић Зеленовић. Документи су доступни у термину 

оглашавања 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 званичном сајту: www.btopola.org.rs 

  Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у НАЦРТ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА са пратећим документом 

ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА и да своје примедбе и сугестије доставе 

искључиво писаној форми на писарници Општинске управе Бачка Топола насловљено на 

Општинску 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  јавног увида, закључно са даном 21. мај 2021. год. са напоменом: 

„ЗА НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧКА ТОПОЛА“ -позив на 

број: 350-17/2021-I 

 Јавна презентација којој присуствује обрађивач материјала заказује се за дан 11.мај 

2021.г (уторак) у 13,00 часова у Великој већници на адреси М. Тита 30. Бачка Топола.  

 Позивају је заинтересовани субјекти који желе да присуствују јавној презентацији овог 

планског документа, да закључно са даном 5. мај 2021. г. своје присуство најаве на имејл: 

vesna.prica@btopola.org.rs да би се услед пријаве већег броја посетилаца са циљем поштовања 

епидемиолошких мера, презентација одржала на другој адреси.       

 Јавна седница Комисије за планове општине Бачка Топола се заказује за дан 31. мај 

2021. год., са почетком у 15,00 часова у Великој већници М. Тита 30 Бачка Топола. Јавној 

седници Комисије имају право да присуствују подносиоци писаних примедби који могу на 

самој седници и усмено образложити своје примедбе. 

 Овлашћено лице за давање обавештења о планском документу je: Кишкарољ Золтан 

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

 

 

 

Начелник Одељења 

Кишкарољ Золтан, с.р. 

дипл.инж.арх. 
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