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БАЧКА ТОПОЛА 

 

  

 Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, 
комунално-стамбене послове и привреду, на основу члана 148. 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 31. Правилника о поступку 

спровођења обједињене процедуре елктронским путем (''Службени гласник РС'', број 113/2015, 

96/2016 и 120/2017), члана 39. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', број 
18/2016), члана 15. Одлуке о општинској управи (''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 

пријави ''TOPOLA COMMERCE'' D.O.O. BAČKA TOPOLA из Бачке Тополе, улица Светозара 
Милетића, број 10А., заступаног по пуномоћнику Маји Вукобрат, издаје: 
 

П  О  Т  В  Р  Д  У 

 

 

              Потврђује се ПОЧЕТАК извођења радова ''TOPOLA COMMERCE'' D.O.O. BAČKA 

TOPOLA из Бачке Тополе, улица Светозара Милетића, број 10А., заступаног по пуномоћнику 

Маји Вукобрат, на доградњи и реконструкцији помоћне зграде (зграда, број 6.) у Бачкој Тополи, 

улица Светозара Милетића, број 19., на катастарској парцели, број 5705 к.о. Бачка Топола-град, 

према Изводу из листа непокретности, број 7433 к.о. Бачка Топола - град, број 952-5/2018-100 од 

14.11.2018. год., носилац права је ''TOPOLA COMMERCE'' D.O.O. BAČKA TOPOLA из Бачке 
Тополе, улица Светозара Милетића, број 10А., а на основу Решења о извођењу радова, број ROP-

BTP-33817-ISAW-2/2018 од 21.12.2018. год. 

 Почетак извођења радова је 21.01.2018. год. 

 Завршетак извођења радова је 30.10.2020. год.                                                                     

             Горе именовани поднео је пријаву овом Органу дана 23.01.2019. год. 

       Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана увођења у посао. 
             Извођач радова подноси надлежном органу изјаву о завршетку израде темеља кроз 

ЦИС одмах по завршетку њихове изградње. 

 

             Уз пријаву достављено је: 
1. Решење о извођењу радова, број ROP-BTP-33817-ISAW-2/2018 од 21.12.2018. год. 

2. Доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за уређење грађевинског земљишта – 

Приказ налога за рачун од 23.11.2019. год., у износу од 35.047,00 дин.  

3. Пуномоћ од 07.11.2018. год., дат од стране инвеститора Маји Вукобрат, за заступање 
 

Накнада за вођење централне евиденције за пријаву радова Агенцији за привредне регистре 
у износу од 500,00 дин., плаћена је –Приказ налога за рачун од 23.01.2018. год.  

Такса за овај акт наплаћена је у износу од 1.220,00 дин., на основу тарифног броја 1. и 

171а., 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) као и накнада за рад општинске управе у износу од 

1.150,00 дин., по тарифном број 9., тачка 5. Одлуке о накнадама за рад општинске управе (''Сл. 

лист општине Бачка Топола'', број 5/2009, 12/2009, 02/2011 и 03/2011). 

  

                                                                                                         начелник Одељења: 


