РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за грађевинарство, стамбенокомуналне послове, пољопривреду,
заштиту животне средине
и имовинско-правне послове
Број: ROP-BTP-14357-CPI-2/2019
Дана: 21.04.2019. год.
БАЧКА ТОПОЛА
Општинска управа Бачка Топола – Одељење за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду, решавајући по
захтеву Општине Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 30., заступане по Ивани
Милошевић из Бечеја, на издавању грађевинске дозволе за доградњу и реконструкцију објеката
пољопривреде у Гунарошу, на основу члана на основу члана 134., став 2. Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09 исп., 64/2010 одлука-У.С., 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 21., став 1. Правилника о поступку
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', број 113/2015, 96/2016 и
120/2017), члана 136. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник Р.С.'', број 18/2016 и 95/2018
– аутентично тумачење), члана 15. Одлуке о општинској управи Бачка Топола (''Службени лист
општине Бачка Топола'' број 19/16) и на основу Решења о овлашћењу, број 1-13/2017 од 12.07.2017.
год., доноси:
РЕШЕЊE
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
ИЗДАЈЕ СЕ грађевинска дозвола Општини Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита,
број 30., заступане по Ивани Милошевић из Бечеја, за доградњу и реконструкцију објекта
пољопривреде (зграда, број 4.) и реконструкцију дела објекта пољопривреде (зграда, број 3.) у
Гунарошу улица М. Тита, број 82., на парцели, број 1001 к.о. Гунарош, према Изводу из листа
непокретности, број 2349 к.о. Гунарош, број 952-5/2018-31 од 23.05.2018. год., носилац права је
Општина Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 30.
Укупна површина парцела је П=1.122,00м².
Објекат је категорије ''В'', класификациони број је 126102 – Дворане за састанке и
вишенаменске дворане које се углавном употребљавају за културно-уметничку делатност и забаву.
Решење се односи на доградњу и реконструкцију зграде пољопривреде (зграда, број 4.), нето
површина дограђене и реконструисане зграде (зграда, број 4.) је П=262,21м² а бруто површина
дограђене и реконструисане зграде (зграда, број 4.) је П=285,41м², спратност је приземље (Пр+0) и на
реконструкцију дела зграде пољопривреде (зграда, број 3.) која ће бити у функцији зграде, број 4.,
нето површина дела реконструисане зграде (зграда, број 3.) је П=59,49м² а бруто површина дела
реконструисане зграде (зграда, број 3.) је П=76,19м², спратност зграде је приземље (Пр+0)
Предрачунска вредност радова је 14.203.381,00 дин., без ПДВ-а.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у не отпочне са грађењем, односно извођењем
радова, у року од две године од дана правоснажности решења којим је издата грађевинска дозвола.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правоснажности
решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола.
Решење о грађевинској дозволи издаје се на основу Извод из пројекта за грађевинску дозволу
од фебруара 2019. год., израђен од стране ''PAP'' ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица Милоша
Црњанског, број 129., главни пројектант је Ивана Милошевић дипл.инж.арх., лиценца број 300 L242
12, ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу - ''0'' - Главна свеска, број ПГД 01-19 од фебруара 2019.
год., израђен од стране ''PAP'' ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица Милоша Црњанског, број 129.,
главни пројектант је Ивана Милошевић дипл.инж.арх., лиценца број 300 L242 12, ''ПГД'' - Пројекат за
грађевинску дозволу – ''1''- Пројекат архитектуре, број ПГД 01-19 од фебруара 2019. год., израђен од
стране ''PAP'' ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица Милоша Црњанског, број 129., одговорни

пројектант је Ивана Милошевић дипл.инж.арх., лиценца број 300 L242 12, ''ПГД'' - Пројекат за
грађевинску дозволу – ''2''- Пројекат конструције, број ПГД 01-19 од фебруара 2019. год., израђен од
стране ''PAP'' ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица Милоша Црњанског, број 129., одговорни
пројектант је Милица Нешић дипл.грађ.инж., лиценца број 310 F649 07, ''ПГД'' - Пројекат за
грађевинску дозволу – ''3''- Пројекат архитектуре, број ПГД 01-19 од фебруара 2019. год., израђен од
стране ''PAP'' ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица Милоша Црњанског, број 129., одговорни
пројектант је Александар Станковић дипл.грађ.инж., лиценца број 311 4621 12, ''ПГД'' - Пројекат за
грађевинску дозволу – ''4''- Пројекат електроенергетских инсталација, број PGD-04/2019 од фебруара
2019. год., израђен од стране ''ENERGIO PLANO'' Piroška Goli pr. Bačko Petrovo Selo из Бачко
Петровог Села улица Имреа Цираки Фетера, број 16., одговорни пројектант је Синиша Сретеновић
дипл.инж.елек., број лиценце 350 1832 03, ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу - ''5'' – Пројекат
телекомуникационих и сигналних инсталација (дојава пожара), број 10/19 ПГД од јануара 2019. год.,
израђен од стране ''ПЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ'' Д.О.О. ЗРЕЊАНИН из Зрењанина улица Цара Душана, број
105., одговорни пројектант је Војин Керлета дипл.инж.елек., број лиценце је 350 9337 04, ''ПГД'' Пројекат за грађевинску дозволу - ''6/1'' – Пројекат инсталације ТНГ-а, број Е-04-02-6.1/19-PGD од
фебруара 2019. год., израђен од стране ''ИНЖЕЊЕРСКО БИРО'' Немања Вујичић пр. НОВИ САД из
Новог Сада улица Ђорђа Рајковића, број 19а., одговорни пројектант је Жељко Гаврић дипл.маш.инж.,
број лиценце је 330 Н201 09, ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу - ''6/2'' – Пројекат машинских
инсталације климатизација и вентилација, број Е-04-02-6.2/19-PGD од фебруара 2019. год., израђен од
стране ''ИНЖЕЊЕРСКО БИРО'' Немања Вујичић пр. НОВИ САД из Новог Сада улица Ђорђа
Рајковића, број 19а., одговорни пројектант је Жељко Гаврић дипл.маш.инж., број лиценце је 330 Н201
09, ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу – Елаборат заштите од пожара, број 55/19 EZOP од марта
2019. год., израђен од стране ''ПЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ'' Д.О.О. ЗРЕЊАНИН из Зрењанина улица Цара
Душана, број 105., одговорни пројектант је Срђан Деспотовић дипл.маш.инж., број лиценце је 330
D887 06, број Лиценце 07-152-39/13 од 14.01.2016. год. И Елаборат енергетске ефикасности, ЕЕ-03-0119 од јануара 2019. Год., израђен од стране ''PREVENT - ING'' D.O.O. BEČEJ из Бечеја улица
Светозара Милетића, број 47., одговорни пројектант је Биљана Чанковић, број лиценце 381 0745 13
Инвеститор није изразио жељу да фазно реализује пројекат.
Саставни делови овог решења су Локацијскаи дозвола, извод из пројекта за грађевинску
дозволу, главна свеска пројекта за грађевинску дозволу и пројекти за грађевинску дозволу.
Инвеститор подноси пријаву органу који је издао грађевинску дозволу најкасније осам
дана пре почетка извођења радова. Приликом подношења пријаве за почетак радова
инвеститор је дужан да приложи доказ о измиривању обавеза у погледу доприноса за уређење
грађевинског земљишта.
О б р а з л о ж е њ е
Општина Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 30., заступана по Ивани
Милошевић из Бечеја, поднела захтев дана 17.04.2019. год., за издавање грађевинске дозволе за
доградњу и реконструкцију објекта пољопривреде (зграда, број 4.) и реконструкцију дела објекта
пољопривреде (зграда, број 3.) у Гунарошу улица М. Тита, број 82., на парцели, број 1001 к.о.
Гунарош, према Изводу из листа непокретности, број 2349 к.о. Гунарош, број 952-5/2018-31 од
23.05.2018. год., носилац права је Општина Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 30.
Укупна површина парцела је П=1.122,00м².
Објекат је категорије ''В'', класификациони број је 126102 – Дворане за састанке и
вишенаменске дворане које се углавном употребљавају за културно-уметничку делатност и забаву.
Решење се односи на доградњу и реконструкцију зграде пољопривреде (зграда, број 4.), нето
површина дограђене и реконструисане зграде (зграда, број 4.) је П=262,21м² а бруто површина
дограђене и реконструисане зграде (зграда, број 4.) је П=285,41м², спратност је приземље (Пр+0) и на
реконструкцију дела зграде пољопривреде (зграда, број 3.) која ће бити у функцији зграде, број 4.,
нето површина дела реконструисане зграде (зграда, број 3.) је П=59,49м² а бруто површина дела
реконструисане зграде (зграда, број 3.) је П=76,19м², спратност зграде је приземље (Пр+0)
Предрачунска вредност радова је 14.203.381,00 дин., без ПДВ-а.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе приложено је:
1. Локацијски услови, број ROP-BTP-14357-LOC-1/2018 од 08.06.2018. год.
2. Извод из листа непокретности, број 2349 к.о. Гунарош, број 952-5/2018-31 од 23.05.2018. год

3. Катастарско топографски план од 23.04.2018. год., израђен од стране Г.б. ''GEOPLAN
INŽENJERING'' BAČKA TOPOLA из Бачке Тополе улица Петефи бригаде. број 6., одговорни
пројектант је Далијо Гостимировић дипл.инж.геод.
4. Извод из пројекта за грађевинску дозволу од фебруара 2019. год., израђен од стране ''PAP''
ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица Милоша Црњанског, број 129., главни пројектант је
Ивана Милошевић дипл.инж.арх., лиценца број 300 L242 12
5. ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу - ''0'' - Главна свеска, број ПГД 01-19 од фебруара
2019. год., израђен од стране ''PAP'' ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица Милоша
Црњанског, број 129., главни пројектант је Ивана Милошевић дипл.инж.арх., лиценца број 300
L242 12
6. ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу – ''1''- Пројекат архитектуре, број ПГД 01-19 од
фебруара 2019. год., израђен од стране ''PAP'' ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица
Милоша Црњанског, број 129., одговорни пројектант је Ивана Милошевић дипл.инж.арх.,
лиценца број 300 L242 12
7. ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу – ''2''- Пројекат конструције, број ПГД 01-19 од
фебруара 2019. год., израђен од стране ''PAP'' ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица
Милоша Црњанског, број 129., одговорни пројектант је Милица Нешић дипл.грађ.инж.,
лиценца број 310 F649 07
8. ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу – ''3''- Пројекат архитектуре, број ПГД 01-19 од
фебруара 2019. год., израђен од стране ''PAP'' ARPAD PAP PR. BEČEJ из Бечеја улица
Милоша Црњанског, број 129., одговорни пројектант је Александар Станковић дипл.грађ.инж.,
лиценца број 311 4621 12
9. ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу – ''4''- Пројекат електроенергетских инсталација,
број PGD-04/2019 од фебруара 2019. год., израђен од стране ''ENERGIO PLANO'' Piroška Goli
pr. Bačko Petrovo Selo из Бачко Петровог Села улица Имреа Цираки Фетера, број 16.,
одговорни пројектант је Синиша Сретеновић дипл.инж.елек., број лиценце 350 1832 03
10. ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу - ''5'' – Пројекат телекомуникационих и сигналних
инсталација (дојава пожара), број 10/19 ПГД од јануара 2019. год., израђен од стране ''ПЕТ
ИНЖЕЊЕРИНГ'' Д.О.О. ЗРЕЊАНИН из Зрењанина улица Цара Душана, број 105., одговорни
пројектант је Војин Керлета дипл.инж.елек., број лиценце је 350 9337 04
11. ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу - ''6/1'' – Пројекат инсталације ТНГ-а, број Е-04-026.1/19-PGD од фебруара 2019. год., израђен од стране ''ИНЖЕЊЕРСКО БИРО'' Немања
Вујичић пр. НОВИ САД из Новог Сада улица Ђорђа Рајковића, број 19а., одговорни
пројектант је Жељко Гаврић дипл.маш.инж., број лиценце је 330 Н201 09
12. ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу - ''6/2'' – Пројекат машинских инсталације
климатизација и вентилација, број Е-04-02-6.2/19-PGD од фебруара 2019. год., израђен од
стране ''ИНЖЕЊЕРСКО БИРО'' Немања Вујичић пр. НОВИ САД из Новог Сада улица Ђорђа
Рајковића, број 19а., одговорни пројектант је Жељко Гаврић дипл.маш.инж., број лиценце је
330 Н201 09
13. Техничка контрола, број ТК-9025 од фебруара 2019. год., израђен од стране ''ПИЕТРАСО''
Саша Гојшина пр. ПЕТРОВАРАДИН из Петроварадина улица Алибеговац б.б., oдговорни
вршиоци техничке контроле су Милош Меденица дипл.инж.арх., број лиценце 300 К483 11,
Лидија Бобар дипл.грађ.инж., лиценца број 310 F292 07, Саша Радојчић дипл.инж.елек., број
лиценце је 350 Н001 09 и Саша Гојшина дипл.маш.инж., број лиценце је 330 L898 13
14. ''ПГД'' - Пројекат за грађевинску дозволу – Елаборат заштите од пожара, број 55/19 EZOP од
марта 2019. год., израђен од стране ''ПЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ'' Д.О.О. ЗРЕЊАНИН из Зрењанина
улица Цара Душана, број 105., одговорни пројектант је Срђан Деспотовић дипл.маш.инж.,
број лиценце је 330 D887 06, број Лиценце 07-152-39/13 од 14.01.2016. год.
15. Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија 09/31, број 217-7799/18-1 од
08.06.2018. год., издати од стране РС-МУП – Сектор за ванредне ситуације – Одељење за
ванредне ситуације у Суботици из Суботице улица Сегедински пут, број 45.
16. Елаборат енергетске ефикасности, ЕЕ-03-01-19 од јануара 2019. Год., израђен од стране
''PREVENT - ING'' D.O.O. BEČEJ из Бечеја улица Светозара Милетића, број 47., одговорни
пројектант је Биљана Чанковић, број лиценце 381 0745 13
17. Пуномоћ од априла 2018. год., дата од стране инвеститора, Ивани Милошевић из Бечеја, за
заступање

Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну
документацију из члана 135. 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 и 145/2014) то
је решено као у диспозитиву овог решења.
На ово решење се може изјавити жалба у року од 8 (осам) дана од дана достављања.
Накнада за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова Агенцији за
привредне регистре у износу од 5.000,00 дин. плаћено је – Налог за пренос од 17.04.2019. год.
Ослобођено од плаћања таксе, на основу члана 18. 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
и 50/2016 - усклађени дин. изн.).
начелник Одељења

