
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за просторно планирање, урбанизам,  

грађевинарство, заштиту животне средине,  

комунално-стамбене послове и привреду 
Број: ROP-BTP-22790-IUP-10/2019 

Дана: 24.05.2019. год. 

Бачка Топола 

 
 

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

грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду, на основу члана 
158. 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, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 

31/2019), члана 45., став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем (''Службени 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., поступајући по захтеву привредног 
друштва ''ENERGO-ORAHOVO'' D.O.O. Novo Orahovo из Новог Орахова улица Торњошки пут, број 

2., заступаног по Браниславу Косовићу из Бачке Тополе, у предмету издавања употребне дозволе за 

изграђене објекте за производњу електричне енергије – електране на биогас са пратећим садржајима 
у Новом Орахову, доноси следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 
  О  УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ 

 

 

               ОДОБРАВА СЕ привредном друштву ''ENERGO-ORAHOVO'' D.O.O. Novo Orahovo из 
Новог Орахова улица Торњошки пут, број 2., заступаном по Браниславу Косовићу из Бачке Тополе, 

употреба објеката за производњу електричне енергије – електране на биогас са пратећим садржајима 

у Новом Орахову, потес Гомбош на катастарској парцели, број 2793/2 к.о. Ново Орахово, према 
Изводу из листа непокретности, број 3010 к.о. Ново Орахово, број 952-1/2019-1033 од 19.03.2019. 

год., носилац права је ''ENERGO-ORAHOVO'' D.O.O. NOVO ORAHOVO из Новог Орахова, 

Торњошки пут, број 2. 

Објекат је категорије ''Г'', класификационе ознаке 230201 – објекти за опрему и производњу 
електричне енергије. 

Површина парцеле је П=15.166,00м²  

Решење се односи на изграђене објекте за производњу електричне енергије – електране на 
биогас, снаге од 999 kW и то: 

- мешне јаме (зграда, број 1.) бруто површине (земљиште под зградом) П=70.88м², спратности 

приземље (Пр+0) 
- пумпне станице (зграда, број 2.) бруто површине (земљиште под зградом) П=81.30м², 

спратности подрум и приземље (По+Пр) 

- ферментатора 1. (зграда, број 3.) бруто површине (земљиште под зградом) П=561,25м², 

спратности приземље (Пр+0) 
- ферментатора 2. (зграда, број 4.) бруто површине (земљиште под зградом) П=560,10м², 

спратности приземље (Пр+0) 

- ИСТ- резрвоара за складиштење (зграда, број 5.) бруто површине (земљиште под зградом) 
П=169,12м², спратности приземље (Пр+0) 

- СНР постројења (зграда, број 6.) бруто површине (земљиште под зградом) П=62,51м², 

спратности приземље (Пр+0) 

- Сепаратори 1. и 2. (зграда, број 7.) бруто површине (земљиште под зградом) П=12,00м², 
спратности приземље (Пр+0) 

- збирне јаме (зграда, број 8.) бруто површине (земљиште под зградом) П=69,37м², 

спратности приземље (Пр+0) 

- резервоара за складиштење остатака (зграда, број 9.) бруто површине (земљиште под 
зградом) П=1.054,45м², спратности приземље (Пр+0) 



- генераторске трафо станице (зграда, број 10.) бруто површине (земљиште под зградом) 
П=25,92м², спратности приземље (Пр+0) 

Решење се односи и на изграђене инсталације и то: 

- канализацију пречника од 250мм, дужине од 126,00м 

- водовода пречника цеви од 110мм, дужине од 506,23м 
- електро енергетске мреже од 1кW, дужине од 604,81м 

- гасовода пречника од 300мм, дужине од 10,00м 

- гасовода пречника од 200мм, дужине од 83,75м 
Коначна обрачуната вредност радова без ПДВ-а је 475.029.978,90 дин. 

Радови су изведени на основу Решења о грађевинској дозволи, број ROP-BTP-22790-CPI-

3/2018 од 07.03.2018. год. и Потврде пријаве почетка извођења радова, број ROP-BTP-22790-WA-

4/2018 од 25.03.2018. год. 

 

           Радови су изведени на основу: 

1. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење – ''0''- Главна свеска, број 15-77/2018 од априла 2018. год., 
израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша број 2/1, 

главни пројектант је Рудић Ивана дипл.инж.арх., лиценца број 300 I812 10 

2. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење – ''1''- Пројекат архитектуре, број 15-77/2018-1 од априла 2018. 
год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша број 2/1, 

одговорни пројектант је Рудић Ивана дипл.инж.арх., лиценца број 300 I812 10 

3. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење – ''2/1''- Пројекат конструкције, број 15-77/2018-2 од априла 

2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша 
број 2/1, одговорни пројектант је Радивој Котарлић дипл.инж.грађ., лиценца број 310 Р173 17 

4. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''3.1'' -  Пројекат хидротехничких инсталација-водовод, број 

07-353/2017-3.1 од марта 2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, 
улица Кнеза Милоша број 2/1, одговорни пројектант је Стојан Радош дипл.грађ.инж., 

лиценца број 314 3388 03 

5. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''3.2'' -  Пројекат хидротехничких инсталација-фекална 
канализација, број 07-353/2017-3.2 од марта 2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша број 2/1, одговорни пројектант је Стојан Радош 

дипл.грађ.инж., лиценца број 314 3388 03 

6. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''3.3'' -  Пројекат хидротехничких инсталација-осочна 
канализација, број 07-353/2017-3.3 од марта 2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша број 2/1, одговорни пројектант је Стојан Радош 

дипл.грађ.инж., лиценца број 314 3388 03 
7. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''4/1'' -  Пројекат електроенергетских инсталација, број 15-

77/2018-4.1 од априла 2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, 

улица Кнеза Милоша број 2/1, одговорни пројектант је Драган Васић дипл.инж.ел., лиценца 

број 350 1051 03 
8. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''4/2'' -  Пројекат електроенергетских инсталација-

генераторска трафостаница, кабловски вод 20kV и оптички вод, број 15-77/2018-4.2 од априла 

2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша 
број 2/1, одговорни пројектант је Драган Васић дипл.инж.ел., лиценца број 350 1051 03 

9. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''4/3'' -  Пројекат електроенергетских инсталација-

инсталација у просторима угроженим од експлозије, број 2387/2018 од маја 2018. год., 
израђен од стране DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD из Новог Сада, улица 

Краљевића Марка број 11, одговорни пројектант је Рајко Мартић дипл.инж.ел., лиценца број 

350 3763 03  

10. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење - ''5.1''-  Пројекат телекомуникационих и сигналних 
инсталација – стабилне инсталације за дојаву пожара и стабилне инсталације за детекцију 

експлозивног гаса, број Е-РZI-004/18 од априла 2018. год., израђен од стране NEOLINK DOO 

VETERNIK из Ветерника, улица Арона Загорице број 51, главни пројектант је Владимир 
Гнип дипл.инж.ел., лиценца број 350 D342 06, лиценца МУП број 07-152-363/13 

11. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''5/2'' -  Пројекат сигналних инсталација-инсталација у 

просторима угроженим од експлозије, број 2387/2018 од маја 2018. год., израђен од стране 

DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD из Новог Сада, улица Краљевића Марка број 
11, одговорни пројектант је Рајко Мартић дипл.инж.ел., лиценца број 350 3763 03  

12. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''6.1''-  Пројекат гасне инсталације, број 040176.1-4Е.2018 од 

јуна 2018. год., израђен од стране DEJAN BABIN PR 4E INŽENJERING из Бечеја, улица Раде 
Станишића број 1, главни пројектант је Дејан Бабин дипл.инж.маш., лиценца број 330 F676 

07 



13. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''6.2''-  Пројекат топловодне инсталације, број 040176.2-
4Е.2018 од јуна 2018. год., израђен од стране DEJAN BABIN PR 4E INŽENJERING из Бечеја, 

улица Раде Станишића број 1, главни пројектант је Дејан Бабин дипл.инж.маш., лиценца број 

330 F676 07  

14. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''7''-  Пројекат технологије, број 120967-РЕ/17 од фебруара 
2018. год., израђен од стране PRO-ENERGO DOO NOVI SAD из Новог Сада, улица 

Привредникова број 6, одговорни пројектант је Наташа Карас дипл.инж.техн., лиценца број 

371 8524 04  
15. Елаборат - Анализа зона опасности и одређивање ових зона на местима која су угрожена од 

настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних 

прашина и запаљивих материја, број 07-353/17-Е3 од јуна 2018. год., израђен од стране ART 

GROUP ENERGY doo Veternik из Ветерника, улица Исидоре Секулић, број 24, одговорни 
пројектант је Верослав З. Богдановић дипл.инж.ел., број лиценце 350 К996 12, лиценца МУП 

број 07-152-355/13 

16. Главни пројекат заштите од пожара број 07-353/17-Е2-PZI од јула 2018. год, израђеног од 
стране VATROOTPORNOST DOO ŠID из Шида, улица Војвођанских бригада број 4 

одговорни пројектант је Милан црнојакић дипл.инж.ел., број лиценце 07-152-321/13 

 
Објекат је изграђен према приложеној техничкој документацији и на основу Решења о 

грађевинској дозволи, Потврде пријаве радова,  

Извршено је геодетско снимање објекта и приложени су геодетски елаборати.  

Саставни део овог Решења је и Извештај о техничком прегледу објекта од 13.05.2019. год., са 
предлогом да се донесе решење о употребној дозволи.  

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.   

 
О б р а з л о ж е њ е 

                  

 
              Привредно друштво ''ENERGO-ORAHOVO'' D.O.O. Novo Orahovo из Новог Орахова улица 

Торњошки пут, број 2., заступано по пуномоћнику Браниславу Косовићу из Бачке Тополе, поднело је 

дана 20.05.2019. год., захтев овом Органу за издавање решења о употребној дозволи за изграђене 

објекте за производњу електричне енергије – електране на биогас са пратећим садржајима у Новом 
Орахову, потес Гомбош на катастарској парцели, број 2793/2 к.о. Ново Орахово, према Изводу из 

листа непокретности, број 3010 к.о. Ново Орахово, број 952-1/2019-1033 од 19.03.2019. год., носилац 

права је ''ENERGO-ORAHOVO'' D.O.O. NOVO ORAHOVO из Новог Орахова, Торњошки пут, број 2. 
Објекат је категорије ''Г'', класификационе ознаке 230201 – објекти за опрему и производњу 

електричне енергије. 

Површина парцеле је П=15.166,00м²  

Решење се односи на изграђене објекте за производњу електричне енергије – електране на 
биогас, снаге од 999 kW и то: 

- мешне јаме (зграда, број 1.) бруто површине (земљиште под зградом) П=70.88м², спратности 

приземље (Пр+0) 
- пумпне станице (зграда, број 2.) бруто површине (земљиште под зградом) П=81.30м², 

спратности подрум и приземље (По+Пр) 

- ферментатора 1. (зграда, број 3.) бруто површине (земљиште под зградом) П=561,25м², 
спратности приземље (Пр+0) 

- ферментатора 2. (зграда, број 4.) бруто површине (земљиште под зградом) П=560,10м², 

спратности приземље (Пр+0) 

- ИСТ- резрвоара за складиштење (зграда, број 5.) бруто површине (земљиште под зградом) 
П=169,12м², спратности приземље (Пр+0) 

- СНР постројења (зграда, број 6.) бруто површине (земљиште под зградом) П=62,51м², 

спратности приземље (Пр+0) 

- Сепаратори 1. и 2. (зграда, број 7.) бруто површине (земљиште под зградом) П=12,00м², 
спратности приземље (Пр+0) 

- збирне јаме (зграда, број 8.) бруто површине (земљиште под зградом) П=69,37м², 

спратности приземље (Пр+0) 

- резервоара за складиштење остатака (зграда, број 9.) бруто површине (земљиште под 
зградом) П=1.054,45м², спратности приземље (Пр+0) 

- генераторске трафо станице (зграда, број 10.) бруто површине (земљиште под зградом) 

П=25,92м², спратности приземље (Пр+0) 
Решење се односи и на изграђене инсталације и то: 



- канализацију пречника од 250мм, дужине од 126,00м 
- водовода пречника цеви од 110мм, дужине од 506,23м 

- електро енергетске мреже од 1кW, дужине од 604,81м 

- гасовода пречника од 300мм, дужине од 10,00м 

- гасовода пречника од 200мм, дужине од 83,75м 
   Коначна обрачуната вредност радова без ПДВ-а је 475.029.978,90 дин. 

   

Уз захтев за издавање решења инвеститор је приложио: 
1. Решењe о грађевинској дозволи, број ROP-BTP-22790-CPI-3/2018 од 07.03.2018. год. 

2. Потврду пријаве почетка извођења радова, број ROP-BTP-22790-WA-4/2018 од 25.03.2018. 

год. 

3. Записник о пријави контроле темеља, број 354-15/2019-VI од 19.03.2019. год., издат од стране 
грађевинског инспектора 

4. Записник о пријави контроле конструкције, број 354-16/2019-VI од 19.03.2019. год., издат од 

стране грађевинског инспектора 
5. Извод из листа непокретности, број 3010 к.о. Ново Орахово, број 952-1/2019-1033 од 

19.03.2019. год. 

6. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење – ''0''- Главна свеска, број 15-77/2018 од априла 2018. год., 
израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша број 2/1, 

главни пројектант је Рудић Ивана дипл.инж.арх., лиценца број 300 I812 10 

7. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење – ''1''- Пројекат архитектуре, број 15-77/2018-1 од априла 2018. 

год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша број 2/1, 
одговорни пројектант је Рудић Ивана дипл.инж.арх., лиценца број 300 I812 10 

8. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење – ''2/1''- Пројекат конструкције, број 15-77/2018-2 од априла 

2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша 
број 2/1, одговорни пројектант је Радивој Котарлић дипл.инж.грађ., лиценца број 310 Р173 17 

9. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''3.1'' -  Пројекат хидротехничких инсталација-водовод, број 

07-353/2017-3.1 од марта 2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, 
улица Кнеза Милоша број 2/1, одговорни пројектант је Стојан Радош дипл.грађ.инж., 

лиценца број 314 3388 03 

10. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''3.2'' -  Пројекат хидротехничких инсталација-фекална 

канализација, број 07-353/2017-3.2 од марта 2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА 
УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша број 2/1, одговорни пројектант је Стојан Радош 

дипл.грађ.инж., лиценца број 314 3388 03 

11. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''3.3'' -  Пројекат хидротехничких инсталација-осочна 
канализација, број 07-353/2017-3.3 од марта 2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша број 2/1, одговорни пројектант је Стојан Радош 

дипл.грађ.инж., лиценца број 314 3388 03 

12. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''4/1'' -  Пројекат електроенергетских инсталација, број 15-
77/2018-4.1 од априла 2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, 

улица Кнеза Милоша број 2/1, одговорни пројектант је Драган Васић дипл.инж.ел., лиценца 

број 350 1051 03 
13. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''4/2'' -  Пројекат електроенергетских инсталација-

генераторска трафостаница, кабловски вод 20kV и оптички вод, број 15-77/2018-4.2 од априла 

2018. год., израђен од стране ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ из Шида, улица Кнеза Милоша 
број 2/1, одговорни пројектант је Драган Васић дипл.инж.ел., лиценца број 350 1051 03 

14. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''4/3'' -  Пројекат електроенергетских инсталација-

инсталација у просторима угроженим од експлозије, број 2387/2018 од маја 2018. год., 

израђен од стране DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD из Новог Сада, улица 
Краљевића Марка број 11, одговорни пројектант је Рајко Мартић дипл.инж.ел., лиценца број 

350 3763 03  

15. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење - ''5.1''-  Пројекат телекомуникационих и сигналних 
инсталација – стабилне инсталације за дојаву пожара и стабилне инсталације за детекцију 

експлозивног гаса, број Е-РZI-004/18 од априла 2018. год., израђен од стране NEOLINK DOO 

VETERNIK из Ветерника, улица Арона Загорице број 51, главни пројектант је Владимир 

Гнип дипл.инж.ел., лиценца број 350 D342 06, лиценца МУП број 07-152-363/13 
16. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''5/2'' -  Пројекат сигналних инсталација-инсталација у 

просторима угроженим од експлозије, број 2387/2018 од маја 2018. год., израђен од стране 

DOO INSTITUT ZA PREVENTIVU NOVI SAD из Новог Сада, улица Краљевића Марка број 
11, одговорни пројектант је Рајко Мартић дипл.инж.ел., лиценца број 350 3763 03  



17. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''6.1''-  Пројекат гасне инсталације, број 040176.1-4Е.2018 од 
јуна 2018. год., израђен од стране DEJAN BABIN PR 4E INŽENJERING из Бечеја, улица Раде 

Станишића број 1, главни пројектант је Дејан Бабин дипл.инж.маш., лиценца број 330 F676 

07 

18. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''6.2''-  Пројекат топловодне инсталације, број 040176.2-
4Е.2018 од јуна 2018. год., израђен од стране DEJAN BABIN PR 4E INŽENJERING из Бечеја, 

улица Раде Станишића број 1, главни пројектант је Дејан Бабин дипл.инж.маш., лиценца број 

330 F676 07  
19. ''ПЗИ'' – Пројекат за извођење  - ''7''-  Пројекат технологије, број 120967-РЕ/17 од фебруара 

2018. год., израђен од стране PRO-ENERGO DOO NOVI SAD из Новог Сада, улица 

Привредникова број 6, одговорни пројектант је Наташа Карас дипл.инж.техн., лиценца број 

371 8524 04  
20. Елаборат - Анализа зона опасности и одређивање ових зона на местима која су угрожена од 

настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних 

прашина и запаљивих материја, број 07-353/17-Е3 од јуна 2018. год., израђен од стране ART 
GROUP ENERGY doo Veternik из Ветерника, улица Исидоре Секулић, број 24, одговорни 

пројектант је Верослав З. Богдановић дипл.инж.ел., број лиценце 350 К996 12, лиценца МУП 

број 07-152-355/13 
21. Главни пројекат заштите од пожара број 07-353/17-Е2-PZI од јула 2018. год, израђеног од 

стране VATROOTPORNOST DOO ŠID из Шида, улица Војвођанских бригада број 4 

одговорни пројектант је Милан црнојакић дипл.инж.ел., број лиценце 07-152-321/13 

22. Елаборат геодетских радова од 25.03.2019. год., израђен од стране ''KLM INŽENJERING TM'' 
D.O.O. NOVI SAD из Новог Сада улица Толстојева, број 15., одговорни пројектант је 

Мирослав С. Кричковић Дипл.инж.геод., број лиценце 01 0152 12 

23. Елаборат геодетских радова – за подземне инсталације од 23.04.2019. год., израђен од стране 
''KLM INŽENJERING TM'' D.O.O. NOVI SAD из Новог Сада улица Толстојева, број 15., 

одговорни пројектант је Мирослав С. Кричковић Дипл.инж.геод., број лиценце 01 0152 12  

24. Изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова од 14.05.2019. год. 
25. Решење о формирању комисије за техички преглед од 20.09.2018. год., донето од стране 

инвеститора 

26. Извештај о техничком прегледу објекта са предлогом за издавање употребне дозволе од 

13.05.2019. год. 
27. Потврда о коначној обрачунатој вредности радова од 10.05.2019. год., издата од стране 

инвеститора 

28. Решење којим се даје сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од 
пожара, заведено под бројем 09/31/2 број 217-10137/18-3 од 02.08.2018 издато од стране 

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације у Суботици 

29. Решење којим се даје сагласност на техничку документацију-измене и допуне у погледу мера 
заштите од пожара, заведено под бројем 09.30.1 број 217-3702/19-2 од 12.03.2019 издато од 

стране Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, 

Одељење за ванредне ситуације у Суботици 
30. Решење којим се утврђује да су спроведене мере заштите од пожара предвиђене техничком 

документацијом, заведено под бројем 09.30.1 број 217-7455/19-2 од 15.05.2019 издато од 

стране Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Суботици 

31. Решење о призанавњу права на стицање статуса привременог овлашћеног произвођача 

електричне енергије, број 312-01-00303/2018-06 од 16.04.2018. год., донето од стране РС - 

Министарства рударства и енергетике БЕОГРАД 
32. Пуномоћ од марта 2019. год., дата од стране инвеститора овлашћеним лицима испред 

привредног друштва ''PORT EXPRESS'' D.O.O. BAČKA TOPOLA са седиштем у Бачкој 

Тополи, улица М. Тита, број 34.  
 

На основу свега наведеног, овај орган је донео решење сходно одредбама члана 158. 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, 83/2018 и 31/2019) и члана 39. и 
136. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Р.С.'', број 18/2016 и ), односно издаје 

се употребна дозвола за наведене објекте у свему како је наведено у диспозитиву. 

Накнада за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова Агенцији за 
привредне регистре у износу од дин., плаћена је – Приказ налога за рачун од 20.05.2019. год. 



Такса за овај акт наплаћена је у износу од 18.220,00 дин. + , на основу тарифног броја 1. и 
170. 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., 113/2017, 
03/2018, 50/2018- усклађени дин. изн. и 95/2018), као и накнада за рад општинске управе у износу од 

239.814,99 дин., по тарифном број 9. тачка 11. Одлуке о накнадама за рад Општинске управе (''Сл. 

лист општине Бачка Топола'', број 05/2009, 12/2009, 02/2011 и 03/2011).  
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења, подносилац захтева може 

изјавити жалбу у року од 8 (осам) дана од дана достављања. Жалба се подноси Покрајинском 

секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина, број 
16., а предаје се овом одељењу посредством Централног информационог система. 

Жалба се таксира 470,00 дин., републичке административне таксе по тарифном броју 6. 

Закона о републичким административним таксама.  ("Сл. гласник РС", бр. 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., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018- усклађени дин. изн. и 95/2018) и 170,00 дин., 

општинске таксе по тарифном броју 3 Одлуке о општинским административним таксама (''Сл. лист 

општине Бачка Топола'', број 05/2009, 02/2011, 03/2011 и 10/2012). 

    
 

             начелник Одељења:                                                                                                           

             


