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На основу члана 60. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ бр.119/2012), чл 24 став 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ п.о. Бачка Топола (''Службени лист општине
Бачка Топола'' број 6/2013) и члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист
општине Бачка Топола'', бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Општинско веће општине Бачка
Топола, дана 27.12.2013. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП ''КОМГРАД'' БАЧКА ТОПОЛА
I
Даје се сагласност на цене комуналних услуга ЈП „Комград“ Бачка Топола и то:
ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА
I. ЗА ДОМАЋИНСТВА
1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ
- накнаде за утрошену воду
- накнада за коришће воде
- накнада за заштиту вода
- накнада за коришшење водопривредних
објеката за одводњавање отпадних вода
- накнада за мерно место

од 01.01.2014.
50,11 дин/m3
0,33 дин/m3
0,28 дин/m3

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
- накнада за одвођење отпадних вода

од 01.01.2014.
25,05 дин/m3

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА
- накнада за изношење смећа
- накнада за текуће одржавање и
замену посуда за смеће
- накнада за уређење депоније смећа
- накнада за изношење смећа

од 01.01.2014.
3,97 дин/m2

-

95,46/стамб.јед.месечно
38,49 дин/прикључак месечно

38,49 дин/стамб.јед./месечно
38,49 дин/стамб.јед./месечно
383,69 дин/тип.канта/месечно
95,93 дин/тип.вреће/по врећи

изношење смећа по насељеним местима:
4 пута месечно
447,63дин/тип.канта/месечно
2 пута месечно
255,79 дин/тип.канта/месечно
95,93 дин/дип.врећа/по врећи

II. БУЏЕТСКЕ УСТАНОВЕ-ЛОКАЛНИ НИВО
1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ
од 01.01.2014.
- накнаде за утрошену воду
50,11 дин/m3
- накнада за коришће воде
0,84 дин/m3
- накнада за заштиту вода
0,75 дин/m3
- накнада за коришћење водопривредних објеката за одводњавање отпадних вода
287,77 дин/субјекту/месечно
- накнада за мерно место
95,93 дин/прикључак/месечно
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2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
- накнада за одвођење отпадних вода

од 01.01.2014.
25,05 дин/m3

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА
- накнада за изношење смећа
- накнада за текуће одржавање и
замену посуда за смеће
- накнада за уређење депоније смећа

од 01.01.2014.
3,97 дин/m2
191,84 дин/ субјекту/месечно

17. szám

20 % од цене услуге/субј./месечно

III. ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ И ВОЈСКУ
1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ
од 01.01.2014.
- накнаде за утрошену воду
150,43 дин/m3
- накнада за коришће воде
0,84 дин/m3
- накнада за заштиту вода
0,75 дин/m3
- накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода
287,77 дин/субј./месечно
- накнада за мерно место
95,93 дин/прикључак месечно
2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
- накнада за одвођење отпадних вода

од 01.01.2014.
74,17 дин/м3

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА
од 01.01.2014.
- накнада за изношење смећа
I. привреда
12,53 дин/m2
II.самосталне делатности плаћају изношење смећа према површини пословног простора и то
до 50 m2:
1. Група: златаре, часовничари, галерије,
атељеи, хемијско чишћење, оптичари
2. Група: агенције, пржионе, апотеке,
приватни вртићи-школе, банке,
мењачнице, адвокатске канцеларије
3. Група: кладионице, трговине прехр.пр.,
погребне радње, цвећаре, продавнице пића,
фризерски и козметички салони, теретане
4. Група: прехрамбена роба, угоститељски
објекти, пицерије, ћевабџинице, ординације,
ауто сервиси, столари, пекари, рибарнице
5. Група: пијаце-тржнице, пиљарнице
-

-

а за површине изнад 50 m2 поред паушала
утврђеног за одређене групе износ од

767,39 дин/месечно

1.151,08 дин/месечно

1.278,98 дин/месечно

1.534,78 дин/месечно
1.790,57 дин/месечно
12,53 дин/ m2

накнада за текуће одржавање и замену посуда за смеће
- привреда
1.598,72 дин/субјекту/месечно
- самосталне делатности из прве и друге групе
95,93 дин/месечно
- самост.делатн.из треће групе
191,84 дин/месечно
- самост.делатн.из четврте група
639,49 дин/месечно

- накнада за уређење депоније смећа

20 % од цене услуге/субј./месечно
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II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Бачка Топола'', а примењује се од
01.01.2014. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Број: 38-9/2013-V
Дана: 27.12.2013.
Бачка Топола

Председник општине
Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р.

220.
На основу члана 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'',
бр. 119/2012), чл 24 став 3.
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“п.о. Бачка Топола (''Службени лист општине
Бачка Топола'' број 6/2013) члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), члана 52. Одлуке о уређењу и
одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2003 и 10/2006),
Општинско веће општине Бачка Топола дана 27.12.2013. 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:
ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
А. КОРИШЋЕЊЕ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА
ред. Опис и јединица
јед.
бр. комуналних услуга
мере
1. Превоз погребне опреме и посмртних
остатака са припремом опреме и
дезинфекцијом
a. у граду
случ
б. ван града са пратиоцем и чекањем
случ
в. хитна интервенција
(саобраћајни удес, насилна смрт)
час
2. Припрема венца са исписивањем
траке
ком
3. Погребне услуге које нису обухваћене
ценовником обрадиће се посебном понудом
4. Преузимање и смештај покојника
од других служби
a. у радно време
случ
б. ван радног времена
случ
в. у времену од
21,00 – 8,00 часова
случ

Примена
од 01.01.2014.

1.109,71 дин
1.414,48+70%ц.б.

3.414,48 дин
170,72 дин

341,45 дин
512,17 дин
1.024,34 дин

НАПОМЕНА: Трошкови услуге под А.1. увећају се 50 % у времену од 21,00 - 8,00 часова
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Б. КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ
1. Коришћење капеле за смештај
посмртних остатака
(ел.енергија, дезинфекција, чишћење)
случ
1.707,23 дин
НАПОМЕНА: Трошкови коришћења капеле увећају се 25 % у зимском периоду
од 01.10. - 30.04.
- цене коришћења капеле за смештај посмртних остатака из става 1. ове подтачке
за социјално угрожена лица умањује се за 50 %
2. Коришћење расхладног уређаја
сат
161,06 дин
3. Свечани чин сахрањивања
посмртних остатака
- пренос посмртних остатака од
капеле до места укопа или
возила, урачунати пратиоци,
пренос венаца, музика и
дезинфекција
случ
5.292,43 дин
- свечани чин сахрањивања посмртних остатака из става 1. ове подтачке,
за социјално угрожена лица умањују се за 75 %
В. УКОП ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
1. Укоп посмртних остатака, урачунат ископ
и затрпавање гробног места са дезинфекцијом
a. ископ и затрпавање дечије раке
случ
б. ископ и затрпавање раке за одрасле
случ
- ископ и затрпавање раке за социјално
угрожена лица 50 % од цене из тачке б.
в. ископ и затрпавање раке у бетонском
оквиру
случ
- ископ и затрпавање раке у бетонском
оквиру са монтажном плочом
случ
г. ископ и затрпавање раке у бетонском
оквиру са фиксном плочом
случ
д. ископ и затрпавање улаза у
класичну гробницу

случ

1.280,42 дин
3.414,48 дин
1.707,28 дин
3.755,92 дин

5.121,70 дин

5.975,34 дин

4.693,88 дин

ђ. скидање и постављање монт.плоча
за улаз у гробницу у низу
случ

5.121,70 дин

2. Хигијенско спремање костију приликом
ископа раке
случ

682,91 дин

3. Хигијенско спремање сандука и костију
у гробници
случ

1.877,95 дин

Г. ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА
1. Закуп гробног места
по особи годишње

1 година

239,16 дин

17. szám
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2. Накнада за закуп у
гробници годишње
a. гробница до 4 особе
б. гробница за више од 4 особе

1 година
1 година

2013.12.30.
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639,48 дин
854,36 дин

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)
случ
a. ископ и затрпавање дечје раке
случ
б. ископ и затрпавање раке
случ
в. ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру
случ
г. ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру
са монтажном плочом
случ
д. ископ и затрпавање раке у бетонском
оквиру са фиксном плочом
случ
ђ. отварање и затварање гробнице
бочни улаз
случ
е. отварање и затварање гробнице
горњи улаз
случ

5.975,34 дин
1.707,23 дин
4.268,08 дин
5.121,70 дин
6.402,15 дин
7.682,58 дин
6.402,15 дин
5.121,70 дин

НАПОМЕНА: Трошкови ексхумације из тачке Е.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 ексхумацији.
Ђ. ГРАЂЕВИНСКИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
1. Дозвола за постављање оквира
на раку за:
- 1 особу
- 2 особе
- више од 2 особе

дин
дин
дин

1.023,60
2.048,69
3.073,02

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

682,91
1.365,79
2.048,69

3. Дозвола за постављање надгробног
дела гробнице по особи
дин

1.291,35

4. Дозвола за постављање споменика
или обележја на гробници, по особи
дин
5. Дозвола за мање поправке на
гробном месту или гробници
- по особи
дин

2.048,69

682,91
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Е. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНИХ МЕСТА
1. Одржавање гробног места по
особи годишње

дин

435,73

2. Одржавање породичне гробнице
- до 4 особе годишње
дин
- преко 4 особе годишње
дин

273,17
273,17

Ж. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ПОХРАЊИВАЊА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
- похрањивање урне у врт сећања
1. Похрањивање урне, посипање

по случ

1.871,14 дин

2. Дозвола за постављање Импал плоче
на зид у Врту сећања
по особи

1.291,35 дин

3. Одржавање травњака и ружа

2.660,29 дин

годишње

- похрањивање урне у гроб, гробницу и касету
4. Отварање и затварање касете,
гроба, гробнице – скидање и
враћање плоче

по случ

5.410,11 дин

5. Похрана урне

по случ

1.828,94 дин

6. Годишњи закуп касете у колумбаријуму
(4 урне)
годишње

230,22 дин

7. Годишњи закуп касете у розаријуму
(4 урне)
годишње

447,63 дин

8. Годишња накнада за уређење и одржавање
површине гробља за касету у колумбаријуму
годишње

537,17 дин

9. Годишња накнада за уређење и одржавање
површине гробља за касету у розаријуму
годишње

1.061,55 дин
II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а примењује се од
01.01.2014. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Број: 38-9/2013-V
Дана: 27.12.2013.
Бачка Топола

Председник општине
Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р.
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221.
На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013), Председник општине доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин и поступак враћања неутрошених средстава на
рачун извршења буџета општине Бачка Топола, која су индиректним корисницима буџетских
средстава пренета до истека фискалне године, а нису утрошена у тој фискалној години, односно
закључно са 31.12.2013. године.
Обавеза преноса неутрошених средстава из става 1. овог члана односи се на индиректне
кориснике буџетских средстава из Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2013. годину
(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 10/2012, 8/2013, 11/2013 и 16/2013).
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, врше индиректни корисници
буџетских средстава до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун – Извршење
буџета општине Бачка Топола, број: 840-70640-56.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1. изсказује се на Обрасцу СВС –
Спецификација враћених буџетских средстава.
Индиректни корисници буџетских средстава општине Бачка Топола одговорни су за
истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СВС – Спецификација враћених буџетских
средстава.
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава достављају надлежном директном кориснику
спецификацију враћених буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за редовну делатност
према разделима, односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС – Спецификација
враћених буџетских средстава, најкасније до 10. јануара наредне фискалне године.
Образаџ СВС - Спецификација враћених буџетских средстава одштампани су уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике буџетских средстава, који су
неутрошена средства пренели до истека фискалне године, а који након истека фискалне године нису
у систему консолидованог рачуна трезора општине Бачка Топола.
Члан 5.
Овај Правилник ће се објавити у "Службеном листу општине Бачка Топола", а примењује се
од 27. децембра 2013. године.
Председник Општине
Број: 110-53/2013-III
Дана: 27.12.2013. године
Бачка Топола

Председник Општине
Кокаи-Мерњак Мелинда,с.р.
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Образац СВС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа средстава
__________________________________________________________________________________
Седиште _____________________________адреса __________________________________________
ПИБ _______________________ МБ _______________________ ЈББК ______________________
Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*)
_________________________________________________________________________ ЈББК
__________________________________
(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује свој назив)

Раздео/глава ______ функција ______ главни програм ________________________________________
Спецификација враћених буџетских средстава:

Економска
класификација
1

ОПИС
2

Износ
3

УКУПНО:
У колону 1. уноси се шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно четири шифре без
узимања ознаке 49 будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за елиминацијом у
процесу сравњивања.
Својим потписом потвђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:

_________________________
Име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)

Место и датум:

________________________
М.П.
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САДРЖАЈ

СТРАНА

219.

Решење о давању сагласности на цене комуналних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола

872

220.

Решење о давању сагласности на цене погребних услуга ЈП „Комград“ Бачка
Топола

874

221.

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на
рачун извршења буџета општине Бачка Топола

878

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2013. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

