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102.
На основу члана 101. став 2. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка
Топола», број 6/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004, 2/2006 и 5/2008) Председник Општине Бачка
Топола, дана 19.09.2008. године донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НОСИОЦА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
«ПОМОЋ У КУЋИ, У СКЛОПУ МРЕЖЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК СТАРИХ
ЛИЦА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА»
I
За носиоца пружања услуге «Помоћ у кући, у склопу мреже за дневни боравак старих лица у
општини Бачка Топола» бира се Општинска организација Црвеног Крста Бачка Топола.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 55-5/2008-IV
Дана: 19.09.2008.
Бачка Топола

Председник Општине
Баби Атила, с.р.

103.
На основу члана 101. став 2. Статута општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка
Топола», број 6/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004, 2/2006 и 5/2008) Председник Општине Бачка
Топола, дана 19.09.2008. године донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ НОСИОЦА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ
«ПОКРЕТАЊЕ МРЕЖЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК СТАРИХ ЛИЦА
У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА»
I
За носиоца пружања услуге «Покретање мреже за дневни боравак старих лица у општини Бачка
Топола» бира се Општинска организација Црвеног Крста Бачка Топола.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола».
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 55-6/2008-IV
Дана: 19.09.2008.
Бачка Топола

Председник Општине
Баби Атила, с.р.
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104.
На основу члана 52. Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 5/2003 и 10/2006) и члана 101. Статута општине Бачка Топола („Службени
лист општине Бачка Топола“, бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004, 2/2006 и 5/2008)
Општинско веће општине Бачка Топола дана 23.09.2008.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
ЈП «КОМГРАД» БАЧКА ТОПОЛА
I
Даје се сагласност на цене погребних услуга ЈП «Комград» Бачка Топола и то:
А. КОРИШЋЕЊЕ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА
1. Превоз погребне опреме и посмртних
остатака са припремом опреме и
дезинфекцијом
а) у граду
б) ван града са пратиоцем и чекањем
в) хитна интервенција
(саобрађајни удес, насилна смрт)
2. Припрема венца са исписивањем
траке

- по случају

689,00

- по случају

895,00+70% ц.б

- по часу

2.120,00

- по комаду

106,00

- по случају
- по случају

212,00
318,00

- по случају

636,00

3. Погребне услуге које нису обухваћене
ценовником обрадиће се посебном
понудом
4. Преузимање и смештај покојника
од других служби
а) у радно време
б) ван радног времена
в) у времену од
21,00 – 8,00 часова

НАПОМЕНА: Трошкови услуге под А.1. увећају се 50 % у времену
од 21,00 - 8,00 часова

Б. КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ
1. Коришћење капеле за смештај
посмртних остатака
(ел.енергија, дезинфекција, чишћење)

-по случају

1.060,00

НАПОМЕНА: Трошкови коришћења капеле увећају се 25 % у зимском периоду
од 01.10. - 30.04.
- цена коришћења капеле за смештај посмртних остатака из става 1. ове подтачке за социјално угрожена
лица умањује се за 50%.
2. Коришћење расхладног уређаја
- сат
100,00
3. Свечани чин сахрањивања
посмртних остатака

Број 13.
-

23.09.2008.
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пренос посмртних остатака од
капеле до места укопа или
возила, урачунати пратиоци,
пренос венаца, музика и
дезинфекција

2008.09.23.

- по случају
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3.286, 00

В. УКОП ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
1. Укоп посмртних остатака, урачунат ископ
и затрпавање гробног места са дезинфекцијом
а) ископ и затрпавање дечије раке
- по случају
б) ископ и затрпавање раке за одрасле
- по случају
- ископ и затрпавање раке за социјално
- по случају
угрожена лица
в) ископ и затрпавање раке у бетонском
оквиру
- по случају
-ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру са
монтажном плочом
- по случају
г) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру са
фиксном плочом
- по случају
д) ископ и затрпавање улаза у
класичну гробницу
- по случају
ђ) скидање и постављање монтажних плоча
за улаз у гробницу у низу
- по случају

795,00
2.120,00
50% од цене
из тачке б) 1.060,00
2.332,00
3.180,00
3.710,00
2.915,00
3.180,00

2. Хигијенско спремање костију приликом
ископа раке

- по случају

424,00

3. Хигијенско спремање сандука и костију
у гробници

- по случају

1.166,00

- рака по особи

2.960,00

Г. ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА
1. Накнада за закуп гробног
места по особи (закуп 20 година)
2. Накнада за закуп у
гробници (закуп 20 година)
а) гробница до 4 особе
б) гробница за више од 4 особе

7.950,00
10.600,00

Д. ЕКСХУМАЦИЈА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
1. Ексхумација посмртних остатака на захтев
родбине или судских органа обухвата:
подизање, пренос ковчега и смештај у
ново гробно место или возило са дезинфекцијом
истих (време почивања од 5 – 10 година)
а) ископ и затрпавање дечје раке
б) ископ и затрпавање раке
в) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру
г) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру
са монтажном плочом
д) ископ и затрпавање раке у бетонском
оквиру са фиксном плочом
ђ) отварање и затварање гробнице
бочни улаз
е) отварање и затварање гробнице
горњи улаз

- по случају
- по случају
- по случају
- по случају

3.710,00
1.060,00
2.650,00
3.180,00

- по случају

3.975,00

по случају

4.770,00

- по случају

3.975,00

- по случају

3.180,00

Број 13.
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НАПОМЕНА: Трошкови ексхумације из тачке Д.1. увећавају се у зависности од времена почивања
посмртних остатака и то: - до 2 године увећање 100 % и од 2 - 5 година 50 %. Проверити
минимални рок почивања пре приступа ексxумацији.

Ђ. ГРАЂЕВИНСКИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
1. Дозвола за постављање оквира
на раку за:
- 1 особу
- 2 особе
- више од 2 особе

дин
дин
дин

636,00
1.272,00
1.908,00

2. Дозвола за постављање споменика
или обележје на раку за
- 1 особу
- 2 особе
- више од 2 особе

дин
дин
дин

424,00
848,00
1.272,00

3. Дозвола за постављање надгробног
дела гробнице по особи

дин

848,00

4. Дозвола за постављање споменика
или обележја на гробници, по особи

дин

1.272,00

5. Дозвола за мање поправке на
гробном месту или гробници
- по особи

дин

424,00

дин

270,30

дин

169,60

дин

169,60

дин

169,60

Е. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНИХ МЕСТА
1. Одржавање гробног места по
особи годишње
(од 01.04.- 15.11.)
- по захтеву
2. Одржавање гробног места у
бетонском оквиру по особи
годишње
(од 01.04. – 15.11.)
- по захтеву
3. Одржавање породичне гробнице
- до 4 особе годишње
- по захтеву
- преко 4 особе годишње
- по захтеву
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а примењује се од
01.10.2008. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Број:38-8/2008-I
Дана: 23.09.2008.
Бачка Топола

Председник Општине
Баби Атила с.р.

Број 13.

23.09.2008.
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105.
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 101. Статута
општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003,
3/2004,14/2004, 2/2006 и 5/2008) Општинско веће општине Бачка Топола, дана 23. септембра 2008.
године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП ''КОМГРАД'' БАЧКА ТОПОЛА
I
У Решењу о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП ''Комград'' Бачка Топола
(''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 1/2003, 3/2003, 6/2004, 16/2004, 10/2005, 12/2006 и 10/2007)
у тачки I тачке 1., 2. и 3. мењају се и гласе:
''1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ
а) за физичка лица
б) за установе
в) за школе и обданишта
г) за правна лица и Војску Србије

31,12 дин/м3
31,12 дин/м3
15,56 дин/м3
93,40 дин/м3

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
а) за физичка лица
б) за установе
в) за школе и обданишта
г) за правна лица и Војску Србије

15,56 дин/м3
15,56 дин/м3
7,78 дин/м3
46,69 дин/м3

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА
а) за физичка лица
б) за установе, школе и обданишта
в) за правна лица

2,48 дин/м2
2,48 дин/м2
7,78 дин/м2 ».
II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном листу општине Бачка Топола'', а примењује се од
01.10.2008. године.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Број: 38-6/2008-IV
Дана: 23.09.2008.
Бачка Топола

Председник општине
Баби Атила с.р.

Број 13.

Ред.
бр.
102.
103.
104.
105.

Издавач:

23.09.2008.
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Решење о избору носиоца пружања услуге «Помоћ у кући, у склопу мреже за
дневни боравак старих лица у општини Бачка Топола»

154

Решење о избору носиоца пружања услуге «Покретање мреже за дневни
боравак старих лица у Општини Бачка Топола»

154

Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП «Комград» Бачка
Топола

155

Решење о измени Решења о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП
«Комград» Бачка Топола

158

Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2008. годину износи
9.460,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка Топола
за «Службени лист општине Бачка Топола».

