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БАЧКА ТОПОЛА

Општинска управа Бачка Топола - Одељење за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство, 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 (''Сл. гласник РС'', број 113/2015, 96/2016
и 120/2017), члана 136., став 1. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', број 18/2016),
члана 18. 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., решавајући по захтеву
Општине Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 30., заступане по Ринд Анзелму из Бачке
Тополе, доноси:
РЕШЕЊЕ
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Издаје се Општини Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 30., заступане по Ринд
Анзелму из Бачке Тополе, решења за извођење радова на реконструкцији дела водоводне мреже, I.
етапа у Старој Моравици у улицама Поштанска, Долина Пердо, Јожефа Атиле, Пачирски пут,
Бајшански пут, Светог Стевана и Грофа Иштвана Сечењија, на парцелама, број 4082, 4094, 4098,
4100, 4123, 4127, 4132, 4147, 4152 и 4190 све у к.о. Стара Моравица, према према Изводу из листа
непокретности, број 4848 к.о. Стара Моравица, број 952-5/2019-8 од 22.01.2019. год. и Изводу из
листа непокретности, број 2403 к.о. Стара Моравица, број 952-5/2019-8 од 22.01.2019. год., носилац
права је Општини Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 30.
Категорија објекта је: ''G'' а класификациона ознака је: 222210 – локални цевоводи.
Решење се односе на реконструкцију дела водоводне мреже, укупне дужине од 6.040,01м, са
изградњом укупно 41 чвора, који ће бити постављени у зидане шахтове, којих ће бити 38 комада,
постављање 33 подземна хидранта и на израду око 240 кућних прикључака.
Пречник нових полиетиленских цеви ће бити 25, 90, 110, 160 и 250 мм
Изградња ће се се извести на основу идејног пројекта, који је саставни део овог решења.
Предрачунска вредност радова износи 29.887.616,95 дин., без ПДВ-а.
Инвеститор подноси пријаву почетка извођења радова Органу који је издао
грађевинску дозволу пре почетка извођења радова.
Образложење

Општина Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 30., заступана по Ринд Анзелму
из Бачке Тополе, поднела је дана 21.01.2019. год., захтев за издавање решења о извођењу радова на
реконструкцији дела водоводне мреже, I. етапа у Старој Моравици у улицама Поштанска, Долина
Пердо, Јожефа Атиле, Пачирски пут, Бајшански пут, Светог Стевана и Грофа Иштвана Сечењија, на
парцелама, број 4082, 4094, 4098, 4100, 4123, 4127, 4132, 4147, 4152 и 4190 све у к.о. Стара Моравица,
према Изводу из листа непокретности, број 4848 к.о. Стара Моравица, број 952-5/2019-8 од
22.01.2019. год. и Изводу из листа непокретности, број 2403 к.о. Стара Моравица, број 952-5/2019-8
од 22.01.2019. год., носилац права је Општини Бачка Топола из Бачке Тополе улица М. Тита, број 30.
Категорија објекта је: ''G'' а класификациона ознака је: 222210 – локални цевоводи.

Решење се односе на реконструкцију дела водоводне мреже (која није картирана), укупне
дужине од 6.040,01м, са изградњом укупно 41 чвора, који ће бити постављени у зидане шахтове,
којих ће бити 38 комада, постављање 33 подземна хидранта и на израду око 240 кућних прикључака.
Пречник нових полиетиленских цеви ће бити 25, 90, 110, 160 и 250 мм.
Изградња ће се се извести на основу идејног пројекта, који је саставни део овог решења.
Предрачунска вредност радова износи 29.887.616,95 дин., без ПДВ-а.
Уз захтев је приложено:
1. Извод из листа непокретности, број 4848 к.о. Стара Моравица, број 952-5/2019-8 од
22.01.2019. год.
2. Извод из листа непокретности, број 2403 к.о. Стара Моравица, број 952-5/2019-8 од
22.01.2019. год.
3. Копија катастарског плана водова, број 953-3/2019-6 од 23.01.2019. год., к.о. Стара
Моравица (седам комада)
4. Копија катастарског плана, 953-2/2019-6 од 23.01.2019. год., к.о. Стара Моравица (осам
комада)
5. Идејни пројекат – ''0'' – Главна свеска, број 4-IDP/2019 од јануара 2019. год., израђен од
стране ''RIND PROJECT'' pr. Anzelm Rind Bačka Topola из Бачке Тополе улица Насерова,
број 9., главни пројектант је Анзелм Ринд дипл.грађ.инж., лиценца број 310 0673 16
6. Идејни пројекат – ''3'' – Пројекат хидротехничких инсталација, број 4-IDP/2019-3 од
јануара 2019. год., израђен од стране ''RIND PROJECT'' pr. Anzelm Rind Bačka Topola из
Бачке Тополе улица Насерова, број 9., одговорни пројектант је Хабрам Виктор
дипл.грађ.инж., лиценца број 314 М190 13
7. Пуномоћ од 15.01.2019. год., дат од стране инвеститора Ринд Анзелму из Бачке Тополе,
за заступање
На основу члана 145., став 8. 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) правоснажно решење којим се одобрава изградња помоћних објеката представља
основ за упис у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима над њима.
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.
Накнада за вођење централне евиденције за издавање решења за изградњу Агенцији за
привредне регистре у износу од 2.000,00 дин., плаћено је – Налог за пренос од 21.01.2019. 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, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017- усклађени дин. изн. и 113/2017).
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