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

грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду, на основу члана 

144. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', број 18/2016), члана 15. Одлуке о 

општинској управи (''Службени лист општине Бачка Топола'' број 19/2016) и на основу Решења о 

овлашћењу, број 1-13/2017 од 12.07.2017. год., доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИСПРАВЦИ ГРЕШКE У РЕШЕЊУ 

                                                

 

1.  У решењу о употребној дозволи, број ROP-BTP-4277-IUP-7/2018 од 17.12.2018. год., у ставу 1. 

диспозитива и ставу 1. образложења, уместо текста „катастарским парцелама, број 2040/2, 2040/1, 

4863, 2942/2, 2942/1, 4921, 2944, 2945, 2946, 2948, 2947, 2949, 2950, 2951, 4939, 3133, 3131, 3130, 

3129, 3128, 3127, 3126, 4941, 3125, 4942, 4708, 4981, 3774/1, 4982, 3778, 4983, 3779, 4984, 3780, 

4985, 3781, 4987 и 3788/2 све у к.о. Бачка Топола“ уписује се текст „„катастарским парцелама, број 

2040/2, 2040/1, 4863, 2942/2, 2942/1, 4921, 2944, 2945, 2946, 2948, 2947, 2949/1, 2949/2, 2950, 2951, 

4939, 3133, 3131, 3130, 3129, 3128, 3127, 3126, 4941, 3125, 4942, 4708, 4981, 3774/1, 4982, 3778, 

4983, 3779, 4984, 3780, 4985, 3781, 4987 и 3788/2 све у к.о. Бачка Топола““. 

2. Овим решењем, врши се исправка из тачке 1. у изворном примерку решења и свим његовим 

овереним преписима. 

3.  Ово решење производи правна дејства од када и решење које се исправља.  

О б р а з л о ж е њ е 

        

Овај орган донео је решење o употребној дозволи, број ROP-BTP-4277-IUP-7/2018 дана 

17.12.2018. год., на име инвеститора ''BEOGAS'' A.D. BEOGRAD (RAKOVICA) са седиштем у 

Београду, општина Раковица, улица Патријарха Димитрија, број 12в., заступаног по Милану 

Драгосавцу из Бачке Тополе, којим се одобрава употреба изграђене дистрибутивне гасоводне мреже 

у Бачкој Тополи. У предметном решењу погрешно је наведен број једне од парцела кроз коју гасовод 

пролази.  

 

На основу позива Републичког геодетског завода – Одељења за катастар водова Нови Сад, 

број 956-02-3-302-31/2019 од 17.04.2019. год., који је на писарници Општинске управе Бачка Топола 

запримљен дана 23.04.2019. год., утврђено је да је у Решењу о употребној дозволи, број ROP-BTP-

4277-IUP-7/2018 као парцела кроз коју пролази вод дистрибутивне гасоводне мреже, наведена и 

парцела, број 2949 к.о. Бачка Топола, која више не постоји у бази података катастра непокретности. 

Према подацима катастра непокретности на наведеној парцели извршена је деоба, која је постала 

правноснажна 18.02.2016. год., те су новоформиране парцеле означене бројевима 2949/1 к.о. Бачка 

Топола и 2949/2 к.о. Бачка Топола. 
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Имајући у виду напред наведено потребно је извршити исправку броја катастарских парцела 

кроз које пролази вод дистрибутивне гасоводне мреже, како би се Решење о употреној дозволи могло 

спровести у катастарском операту. 

 

            Чланом 144., став 1. Закона о општем управном поступку предвиђено је да орган који је донео 

решење увек може да исправи своје решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима 

или бројевима, писању и друге очигледне нетачности. 

 

 У решењу је направљена наведена грешка, па је исту у смислу члана 144. Закона о општем 

управном поступку требало исправити, са правним дејством од дана од кога производи правно 

дејство решење које се исправља.  

 
Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском 

секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина, број 

16., у року од 15 дана од пријема истог.  

Жалба се таксира 470,00 дин., административне таксе по тар. броју 6. 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., 113/2017, и 

3/2018-испр., 50/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018). 

 

 

 начелник Одељења: 

Доставити: 

1. Подносиоцу захтева  

2. Грађевинском инспектору 

3. Одељењу за катастар водова Нови Сад 


