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95. 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС 

РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 

52/2021) и  члана 17. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, 

број 7-1/2017 и 22/2021) на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење 

Бачка Топола, број 229-1/2022-1 од дана 26.05.2022. године, Општинско веће општине Бачка Топола 

је дана 01.06.2022. године  донело: 

 

ОДЛУКУ  

 О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ  ОГЛАСА 

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА 

ЗА ОТУЂЕЊЕ (ПРОДАЈУ) ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

РАДИ ИЗГРАДЊЕ 

 

1. Предмет отуђења (продаје) је грађевинско земљиште у јавној својини Општине Бачка Топола 

ул.Маршала Тита бр.30, уписано код Републичког геодетског завода Службе за катастар 

непокретности Бачка Топола у лист непокретности број 6569 к.о. Бачка Топола - град  

кат.парцела бр. 7011, Јосипа Мерковића, њива 2.класе, у површини од 551 m
2
, градско 

грађевинско земљиште.  

Услови и правила грађења за предметну парцелу дефинисани су Генералним планом Бачке 

Тополе, (''Службени лист општине Бачка Топола'', број 3/97). 

Парцела је оивичена са северне стране кат.парц. број 7012, 7013 и 7014, са источне стране кат. 

парц. број 6999 и 7000, са јужне стране кат. парц. број 7010 и са западне стране кат. парц. број 

7581 (јавна површина - улица Јосипа Мерковића), све у к.о. Бачка Топола-град. 

Према постојећем стању предметна парцела је градско грађевинско земљиште, њива 2. класе, 

без изграђеног објекта. 

 

2. Намена катастарске парцеле 

Према Генералном плану предметна парцела се налази у блоку број 22 који је предвиђен 

индивидуалном становању. Уређење и изградњу вршити на основу урбанистичких услова 

издатим у складу са овим планом. На делу где је проширено грађевинско подручје обавезна је 

израда урбанистичког пројекта. За изградњу јужне ободне обилазнице обавезна је израда 

пројектне документације прописане одговарајућим законима. 

 

3. Подаци о уређености - степену комуналне опремљености  

Парцела је неизграђена, комунално неопремљена, са могућношћу прикључења на јавну 

инфраструктуру. 

 

4. Услови за изградњу 

Извод из Генералног плана: 

„7.1. Основни услови за уређење простора према намени површина 

Проценат изграђености на делу индивидуалног становања је до 40% а на делу колективног и 

мешовитог становања до 30%. 

Коефицијент изграђености за нове блокове је макс. 50%. 

Спратност код индивидуалног типа становања је до П+1+П, а код колективног становања 

П+4+П. 

 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk72/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk81/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk64/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk24/11
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk121/12
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk42/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk50/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk98/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk132/14
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk145/14
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Величина парцеле индивидуалног становања зависи од типа стамбеног објекта: 

● за слободно стојеће објекте се креће од 350,00м² – 1.000,00 м², зависно од тога да ли се на 

парцели граде помоћни објекти и који (пратећи становању или пољопривредни) 

● за двојне објекте се креће од 275,00 м² – 800,00 м², у зависности од потребе изградње 

помоћниих објеката. 

● за стамбене објекте у низу се крећу од 250,00м² - 600,00 м² по парцели, у зависности од врсте 

помоћних објеката. 

Ширина фронта парцеле, за различите типове изградње износи: 

● за слободно стојеће објекте мин. 14,00 м, 

● за двојне објекте мин. 10,00 м по парцели, односно 2 х 10,00м = 20,00 м, 

● за објекте у низу мин. 6,00 м 

Код слободно стојећих објеката минимална удаљеност објекта од суседне парцеле је 1,00м; 

уколико објекат има стреху већу од 0,50 м, растојање од стрехе до суседне парцеле је мин. 

0,50м; минимално растојање између два суседна објекта је 5,00м. 

Грађевинска парцела мора имати обезбеђен прилаз на улицу, односно на јавну саобраћајну 

површину. 

Правила грађења са дефинисањем односа према суседним објектима и парцелама и према 

земљишту јавне намене дати су у Генералном плану Бачке Тополе, (''Службени лист општине 

Бачка Топола'', број 3/97).” 

Правила грађења детаљно су описана у горе наведеном Плану. 

 

5. Рок  привођења земљишта намени  и рок изградње  објекта не може бити дужи од 3 (три) 

године, а  за помоћне објекте је 1 (једна) година од дана потврђивања уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта. 

 

6. Почетна цена за отуђење грађевинске парцеле у поступку прикупљања понуда износи   

324.350,01 динара. 

Учесници у поступку прикупљања понуда су у обавези да уплате депозит  за учешће у поступку 

прикупљања понуда, који износи 10% од почетне цене земљишта, на депозитни рачун 

Општине Бачка Топола бр. 840-311804-87, модел 97, позив на број 62-206, који се води  код РС 

Министарство финансија Управа за трезор Филијала Суботица. 

Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве неће бити прихваћена, те ће се    

пријава  уз тако уплаћен депозит сматрати неуредном. 
 

7. Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се урачунава у цену земљишта и одузима се од 

вредности постигнуте у поступку јавног отварања понуда, док се осталим понуђачима који нису 

остварили право на откуп земљишта,  уплаћени депозит враћа у року од 7 (седам) радних дана 

од дана одржавања јавног отварања понуда. 

Понуђачи су у обавези да у обрасцу упишу тачан број рачуна и назив банке за враћање 

депозита. Закуподавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју 

рачуна и назив банке нису потпуни или тачни. 
 

8. Право учешћа у поступку отуђења грађевинског земљишта имају сва заинтересована правна и 

физичка лица која уплате депозит и поднесу уредну и благовремену писану понуду. 
 

9. Рок за достављање понуда  је до  8. јула 2022. године до 12,00 часова. 

Понуде се предају Комисији за грађевинско земљиште на писарници ЈП за грађевинско 

земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 70. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну у писарницу Јавног предузећа до 

наведеног рока. Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене 

све исправе, како је предвиђено јавним огласом.  

Неблаговремене и непотпуне понуде се одбацују и  неће се разматрати. 
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10. Понуде у поступку прикупљања понуда се достављају у затвореној коверти са назнаком: 

на предњој страни: 

„ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС –  НЕ ОТВАРАТИ“ 

Број катастарске парцеле: ____  

на задњој страни: 

име и презиме/назив и адреса понуђача/контакт телефон 

 

11. Понуда   мора да садржи:  

- За правна лица: назив и седиште, матични број, порески идентификациони број, име лица 

овлашћеног за заступање, контакт телефон и иста се оверава потписом и печатом овлашћеног 

лица; 

- За физичка лица: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана, број телефона, а 

ако је то лице предузетник и податке о упису у регистар АПР-а и порески идентификациони 

број, и морају бити потписане; 

 

Уз понуду учесник је дужан приложити: 

- фотокопију акта о регистрацији не старији од 30 дана од дана објављивања огласа/фотокопију 

личне карте; 

- фотокопија потврде о додељеном ПИБ-у (за правна лица и предузетнике); 

- доказ о уплати депозита; 

- изјаву о прихватању свих посебних услова из огласа; 

- учесници који имају седиште, односно боравиште на територији општине Бачка Тополе и 

доказ да су измирене пореске обавезе на име локалних јавних прихода, који издаје Одељење за 

утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Бачка Топола. 

Понуда треба да садржи све податке о катастарској парцели за коју се подноси као и износ 

понуђене цене, који је исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом. 

Јавном отварању понуда морају присуствовати подносиоци понуда, односно законски 

заступници или овлашћени представници истих. 

Уколико се на јавни оглас пријави само један учесник, грађевинско земљиште у јавној својини 

се може отуђити, под условом да је учесник понудио најмање почетни износ цене и прихватио 

све друге услове наведене у огласу. 

 

12. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 8. јула 2022. године у просторијама Мале већнице 

СО Бачка Топола, у ул. Маршала Тита бр. 30., у Бачкој Тополи, са почетком у 14,00 часова  у 

присуству Комисије и заинтересованих понуђача. 

 

Поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем понуда спроводи 

Комисија за грађевинско земљиште именована решењем Председника општине Бачка Топола 

бр. 02-190/2017-V од 08.11.2017. године, која о свом раду води записник, који се присутним 

понуђачима доставља одмах по окончању поступка, а осталим понуђачима у року од 3 (три) 

дана, а исти се са одговарајућим предлогом доставља и надлежном одељењу за имовинско-

правне послове Општинске управе општине Бачка Топола у року од 8 (осам) дана од дана 

одржане седнице. 

Уколико се у поступку јавног отварања понуда утврди да две или више понуда садрже исте 

понуђене износе, понуђачи ће бити усмено позвани о томе да је потребно да у року од 3 (три) 

дана од дана пријема позива, доставе нову писмену понуду, са увећаним износом цене у односу 

на претходну понуду. 

Отварање новопристиглих понуда одржаће се у року од 3 (три) дана од дана истека рока из става 

2. ове тачке, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени. 

Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно ако су 

понуђачи доставили нову понуду са истом ценом, Комисија задржава право да избор 

најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу. 
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13. По окончању поступка јавног отварања понуда Општинско веће општине Бачка Топола доноси 

Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини  (у даљем тексту: Решење).  Решење 

се доставља свим понуђачима.  

Лице коме се грађевинско земљиште  отуђује је дужно да у року од 30 (тридесет) дана од дана 

достављања Решења и уплате целокупне цене закључи Уговор о отуђењу грађевинског 

земљишта у јавној својини (у даљем тексту: Уговор), којим ће регулисати међусобне односе, у 

складу са законским прописима и Одлуком о грађевинском земљишту. 

 Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања поступка 

прикупљања понуда, односно не закључи Уговор,  губи право на повраћај  депозита. 

 Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама 

закона, односно Одлуке о грађевинском земљишту, те да му је на тај начин повређено право, 

може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора о отуђењу у року од осам дана од 

сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора. 

 

14. Понуђач чија се понуда прихвати (купац) дужан је да исплати понуђену (утврђену) цену 

грађевинског земљишта у року 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског 

земљишта 

 

15. Трошкове пореза и овере Уговора, пореза на пренос апсолутних права, као и трошкове 

проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима сноси најповољнији 

понуђач које закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини. 

 

16. Одлука о расписивању јавног огласа отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“ и на званичном сајту општине Бачка 

Топола, www.btopola.org.rs. 

 

17. Све информације у вези са огласом се могу добити у ЈП за грађевинско земљиште, 

урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола Маршала Тита 70., сваког радног дана од 

10,00-13,00 часова, на телефон 024/715-177. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:464-13/2022-V 

Дана:01.06.2022. 

Бачка Топола              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                         АДРИАН САТМАРИ, с.р. 
  

 

 

http://www.btopola.org.rs/
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96. 

На члана 6. Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 6/2021), и члана 68. став 1. тачка 2) Статута 

Општине Бачка Топола (Службени лист општине Бачка Топола", број 5/2019), Општинско веће 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 01. јуна 2022. године донелo је, 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТАРИФНОМ СИСТЕМУ У ЈАВНОМ 

ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКО-ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о тарифном систему у јавном линијском градско-приградском превозу путника на 

територији општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 13/2022), члан 5. 

мења се и гласи: 

„Прелазне зоне деле се према следећем: 

1) Прелазна зона 1/2, 2/3 и 3/4 обухвата сва путовања између насеља у две суседне тарифне 

зоне на једној линији, осим путовања ка Бачкој Тополи, по цени прве тарифне зоне. 

 2) Прелазна зона 1/3, 2/4 обухвата сва путовања између насеља у једној тарифној зони, 

преко суседне тарифне зоне до насеља у следећој тарифној зони, на једној линији,  по цени друге 

тарифне зоне, при чему би била искључена Бачка Топола као полазно или одредишно место. 

 3) Прелазна зона 1/4 обухвата сва путовања између насеља у 1. тарифној зони, до насеља у 

4. тарифној зони, односно од насеља у 4. тарифној зони, до насеља у 1. тарифној зони по цени треће 

тарифне зоне, на једној линији, при чему би била искључена Бачка Топола као полазно или 

одредишно место. 

Путници који купе појединачну карту, остварују право на једно превожење, на једној 

линији, једним возилом, без преседања, унутар зоне или зона за коју важи купљена карта. 

Путовања на којима је потребно користи више линија, се обављају преседањем на тачкама 

додира линија. Појам „суседне зоне“, се односи на суседне зоне дуж једне линије.“ 

 

Члан 2. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Бачка Топола“ 

 

ОПШТИНA БАЧКА ТОПОЛА 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

Број: 110-13/2022-V                                                                                        Председник 

Дана: 01.06.2022.                                                                                   општине Бачка Топола 

Бачка Топола                                                                                           Сатмари Адриан, с.р. 
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97. 

На основу члана 69. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 15/16 и 88/19, члана 68. тачка 9) Статута општине Бачка Топола  (''Службени лист 

општине Бачка Топола'', брoj 5/19) и члана 37. Одлуке о Општинском већу општине Бачка Топола  

("Службени лист општине Бачка Топола", број 25.2/20), Општинско веће  општине  Бачка Топола, 

на седници одржаној дана 1. јуна 2022. године, донелo је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  ЦЕНЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП ''КОМГРАД'' БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени ценe комуналних услуга ЈП "Комград" Бачка 

Топола број 559, коју је Надзорни одбор донео дана 26. маја 2022. године, према следећем:  

 

1.ВОДОВОД 

 

1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ - ГРАЂАНИ 

 

РД.Б

Р 

ВРСТЕ НАКНАДЕ ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. Накнада за снабдевање водом 

 

дин/м
3
 

 

55,65 61,22 

2. Накнада за паушалне 

кориснике 

7 м
3 389,54 428,50 

3. Накнада за паушалне 

кориснике - по особи 

колективно становање 

5 м
3 278,25 306,08 

4. Накнада за коришћење 

водопривредних објеката 

за одвођење отпадних вода 

Накнада за мерно место 

Дин/стамб. јед. 

Месечно 

Дин/ 

прикључак 

месечно 

90,69 

 

                  36,67 

 

 

Укупно: 127,26 

99,76 

 

40,23 

 

 

Укупно: 139,99 

5. Накнада за снабдевање водом-

сеоски водоводи, који нису део 

градског водовода насеља 

Бачка Топола 

 

дин/м
3
 

 

 

44,52 

 

48,97 

6. Накнада за паушалне 

кориснике  по особи– сеоски 

водоводи, који нису део 

градског водовода насеља 

Бачка Топола 

 

7 м
3 

 

311,62 

 

342,78 

7. Накнада за паушалне 

кориснике, колективно 

становање 

 

5 м
3 

 

222,59 

 

244,84 

8. Блок тарифа Изнад 30 м
3 83,47 91,82 

9. Накнада за снабдевање водом – 

паушално- по особи где нема 

водомера, а постоје техничке 

могућности за уградњу 

водомера – од 01.01.2023. 

  

800,00 

 

880,00 

10. Формулар-захтев ком 83,33 100,00 
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1.2 ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ – ПРИВРЕДА 

  

РД.

БР 
ВРСТЕ НАКНАДЕ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА  

БЕЗ ПДВ-А 

ЦЕНА СА ПДВ-

ОМ 

1. Накнада за утрошену воду дин/м
3
 142,91 157,20 

2. Накнада за коришћење водe дин/м
3
 0,8 0,88 

3. Накнада за заштиту водe дин/м
3
 0,71 0,78 

4. Накнада за коришћење водопривредних 

објеката 

за одвођење отпадних вода 

Дин/субјекту 

месечно 

273,38 300,72 

5. Накнада за мерно место Дин/прикључку 

месечно 

91,13 100,24 

 

 

1.3 ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ – БУЏЕТСКЕ УСТАНОВЕ ЛОКАЛНИ НИВО 

 

РД.БР 
ВРСТЕ НАКНАДЕ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. Накнада за снабдевање водом 

 

дин/м
3
  

56,73 

 

62,40 

2. Накнада за коришћење 

водопривредних објеката 

за одвођење отпадних вода 

Накнада за мерно место 

Дин/субјекту 

месечно 

273,38 

 

91,13 

 

УКУПНО: 364,51 

300,72 

 

100,24 

 

УКУПНО: 400,96 

 
1.4. НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

 

РД 

БР УСЛУГА 
ЈЕДНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 

ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ 

1. Издавање услова за прикључак по захтеву 

грађана 

комад 1.250,00 1.500,00 

 

2. 

Издавање свих врста услова и мишљења за 

прикључења на водовод, канализацију и топловод 

и друго- за правна лица 

комад 5.236,36 6.283,63 

 

3. 

Издавање свих врста услова и мишљења за 

прикључења на водовод, канализацију и топловод 

и друго - за физичка лица 

комад 1.600,00 1.920,00 

 

4. 

Издавање свих врста сагласности за прикључке 

као и документацију за водовод, канализацију, 

топловод и друго -за правна лица 

комад 9.500,00 11.400,00 

 

5. 

Издавање свих врста сагласности за прикључке 

као и документацију за водовод, канализацију, 

топловод и друго- за грађане 

комад 3.200,00 3.840,00 

6. Извођење радова  м 1.963,64 2.160,00 

7. Сечење бетона, одвоз бетона, поновно 

бетонирање 

м
2 1.854,55 2.040,00 

8. Уградња класичног водомера-ПРИКЉУЧАК комад 20.000,00 24.000,00 

9. Уградња водомера са ГПС уређајем комад 11.666,67 14.000,00 

 

10. Уградња класичног водомера комад 6.250,00 7.500,00 

 

11. Замена смрзнутог водомера комад 2.916,67 3.500,00 
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2.A - ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

2.А.1. ГРАЂАНИ 

 

РД.

БР 
ВРСТЕ НАКНАДЕ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. Накнада за одвођење 

отпадних вода 

дин/м
3 27,49 30,24 

 

2.А.2 БУЏЕТСКЕ УСТАНОВЕ 

РД.

БР 
ВРСТЕ НАКНАДЕ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А Цена са ПДВ-ом 

1. Накнада за одвођење 

отпадних вода 

дин/м
3 27,49 30,24 

 

2.А.3 ПРИВРЕДА 

РД.

БР 
ВРСТЕ НАКНАДЕ 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРА 
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 

1. Накнада за одвођење 

отпадних вода 

дин/м
3 70,46 77,51 

 

2.Б - УСЛУГЕ ФЕКАЛНЕ ЦИСТЕРНЕ 
 

2.б.1 ГРАЂАНИ 

Р.Б

Р 
УСЛУГА 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. Чишћење септичке јаме 

аутоцистерном у насељеном 

месту 6м³ 

тура 1.890,00 2.079,00 

2. Чишћење септичке јаме 

тракторском цистерном у 

насељеном месту 4м³ 

тура 1.500,00 1.650,00 

3. Чишћење септичке јаме 

аутоцистерном ван 

насељеног места  

Цена горива је:  
до 10 км                      500,00 

дин без ПДВ-а    

Од 10 км до 20 км   1.000,00 

дин  без ПДВ-а   

Од 20 км до 30 км   1.500,00 

дин без ПДВ-а 

Тура 

 

 

 

1.890,00 

 

2.079,00+ цена горива 

 

4. Чишћење септичке јаме 

тракторском цистерном 
ван насељеног места  

Цена горива је: 

До 10 км        500,00 дин без 

ПДВ-а 

10 км до 20 км     1.000,00 

дин без ПДВ-а 

Од 20 км до 30 км    1.500,00 

дин без ПДВ-а 

тура 1.500,00 

 

 

 

1.650,00 + цена горива 

 

 

5. Услуга ручно одгушење 

шахти у насељеном месту 

сат 2.291,66 2.750,00 

6. Услуга ручно одгушење 

шахти ван насељеног места 

сат 2.291,66 2.750,00+ цена горива 
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7. Одгушење канализације 

аутоцистерном у насељеном 

месту 

сат 2.603,33 3.124,00 

8. Одгушење канализације 

аутоцистерном ван 

насељеног места 

сат 2.603,33 3.124,00+ цена горива 

 

 

2.б.2 ПРИВРЕДА 

РЕДН

И 

БРОЈ 

УСЛУГА 
ЈЕДНИЦА 

МЕРЕ 
ЦЕНА без ПДВ-а ЦЕНА са ПДВ-ом 

1. Чишћење септичке јаме 

аутоцистерном у 

насељеном месту 6 м
3 

тура 4.730,00 5.203,00 

2. Чишћење септичке јаме 

тракторском цистерном 
у насељеном месту  6 м

3 

тура 4.500,00 4.950,00 

3. Чишћење септичке јаме 

аутоцистерном ван 

насељеног места 6 м
3 

тура 4.730,00+  цена 

горива  

5.203,00+  цена горива 

4. Чишћење септичке јаме 

тракторском цистерном 
ван насељеног места 6 м

3 

тура 4.500,00 + цена 

горива  

4.950,00+  цена горива 

5. Услуга ручно одгушење 

шахти у насељеном 

месту  

сат 3.666,66 4.400,00 

6. Услуга ручно одгушење 

шахти ван насељеног 

места 

сат 3.666,66 + цена 

горива  

4.400,00+  цена горива 

7. Одгушење канализације 

аутоцистерном у 

насељеном месту 

сат 3.978,34 4.774,00 

8. Одгушење канализације 

аутоцистерном ван 

насељеног места 

сат 3.978,34 + цена 

горива 

4.774,00+ цена горива 

 

2. В - НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

 
РЕДН

И 

БРОЈ 

УСЛУГА 
ЈЕДНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА без 

ПДВ-А 

ЦЕНА са ПДВ-

ом 

1. Издавање услова за прикључак по захтеву 

грађана 

комад 1.250,00 1.500,00 

2. Издавање свих врста услова и мишљења за 

прикључења на водовод, канализацију и 

топловод и друго- за правна лица 

комад 5.236,36 6.283,63 

3. Издавање свих врста услова и мишљења за 

прикључења на водовод, канализацију и 

топловод и друго - за физичка лица 

комад 1.600,00 1.920,00 

4. Издавање свих врста сагласности за 

прикључке као и документацију за водовод, 

канализацију, топловод и друго - за правна 

лица 

комад 9.500,00 11.400,00 

5. Издавање свих врста сагласности за 

прикључке као и документацију за водовод, 

канализацију, топловод и друго - за грађане 

комад 3.200,00 3.840,00 
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6. Уградња прикључка на канализациону мрежу 

до 15 метара 

До 15 м 50.000,00 55.000,00 

7. Преко 15 метара (обрачун по дужном метру) По дужном 

метру 

4.363,64 4.800,00 

8. Извођење радова  м 4.363,64 4.800,00 

9. Сечење бетона, одвоз бетона, поновно 

бетонирање 

м
2
 1.854,55 2.040,00 

 

 

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

 
3.1 ГРАЂАНИ 

 

РД. 

БР 
УСЛУГА 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. Накнада (сакупљање и одвожење) за 

изношење смећа 
 

дин/м
2
 

 

 

 

4,96 

 

 

5,46 

 

2. Накнада за текуће одржавање и 

замену посуда за смеће       

 

Накнада за уређење депоније смећа      

дин/стамб.јед. 

месечно 

 

дин/стамб.јед 

месечно 

 

36,57 

 

 

36,57 

 

УКУПНО: 73,14 

40,23 

 

 

40,23 
 

УКУПНО: 80,46 

 

3. Накнада за изношење смећа-

стамбена заједница                                      

дин/стамб.јед. 

месечно 

422,96 465,26 

4. Врећа дин/типска врећа 83,33 100,24 

  Изношење смећа по насељеним местима- на основу 

уговора са месним заједницама 

5. Изношење смећа по насељеним 

местима- 1 пута месечно 
дин/ типска 

канта/месечно-

домаћинству 

127,58 140,34 

 

 

3.2 БУЏЕТСКА ИНСТИТУЦИЈА 

 

РД.Б

Р 
УСЛУГА 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
Цена без ПДВ-а 

Цена са ПДВ-

ом 

1. Накнада за изношење смећа дин/м
2 4,96 

 

 5,46 

 

2. Накнада за текуће одржавање и 

замену посуда за смеће                                                   

дин/субјекту 

месечно 

182,25 200,48 

3. Накнада за уређење депоније смећа дин/субјекту 

месечно 

20% од цене 

услуге/субјекту 

 

4 Врећа Дин/ по врећи 83,33 100,24 
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3.3 ПРИВРЕДА 

 

РД

.БР 
ВРСТЕ НАКНАДЕ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

ЦЕНА СА ПДВ-

ОМ 

1. I.  привреда                                                            дин/м
2 
 13,09 14,40 

2.  II. – Самосталне делатности плаћају изношење смећа према  

површини пословног простора и то:  до 50 м
2 
дин/месечно 

 

3. I. група: златаре, часовничари, галерије,  

атеље, хемијско  чишћење, оптичари 
Дин-месечно 801,92 882,11 

4. II. група: агенције, пржионе, апотеке,                                    

приватни вртићи-школе, банке,  
мењачнице, адвокатске канц.лар. 

дин/месечно 1202,88 1.323,17 

5. III.  група: кладионице, трговине, прехр.пр,  

погребне радње, цвећаре, продавнице пића,  

фризерски и  козметички салони, теретане                 

дин/месечно 1336,53 1.470,18 

6. IV. група: прехрамбена роба,  

  угоститељски објекти, пицерије,  

   ћевабџинице, ординације,  
   ауто сервиси, столари, пекари, рибарнице                                  

дин/месечно 1603,84 1764,22 

7. V. група: пијаце-тржнице, пиљарнице                                               дин/м
2 1871,14 2058,25 

8.  - а за површину изнад  50 м
2
  поред паушала утврђеног  

за одређену групу износ од: 
 

 Накнада за текуће одржавање 

и замену посуда за смеће 

привреда 

Дин/месечно 1518,78 1.670,66 

9. Накнада за текуће одржавање 

и замену посуда за смеће 

самосталне делатности из 

прве и друге групе 

Дин/месечно 91,13 100,24 

10. Накнада за текуће одржавање 

и замену посуда за смеће 

самосталне делатности из 

треће групе 

Дин/месечно 182,25 200,47 

11. Накнада за текуће одржавање 

и замену посуда за смеће 

самосталне делатности из 

четврте групе 

Дин/месечно 607,52 668,27 

12. Накнада за уређење депоније 

смећа 

Дин/месечно 20%од цене 

услуге/субјекту 

 

13. Накнада за коришћење 

депоније 

Дин/тура 1.735,80 1.909,38 
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ДОДАТНЕ УСЛУГЕ  
 

3.4 ГРАЂАНИ 

 

Р.Б. 
УСЛУГА 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
ЦЕНА  без ПДВ-а ЦЕНА са ПДВ-ом 

1. Издавање контејнера за 

изношење кућног смећа на 

временски период од 24 часа по 

захтеву грађана 

 

5м
3 

 
1,1м

3 

 

2.600,00 

 

         1.500,00 

            

             2,860,00 

 

             1.650,00 

2. издавање контејнера за изношење 

кућног смеће на временски 

период од 24 часа по захтеву 

грађана ван насељеног места 
цена горива је: 

до 10 км                         500,00 дин 

без ПДВ-а 

од 10 км до 20 км      1.000,00 дин 

без ПДВ-а 

од 20 км до 30 км      1.500,00 дин 

без ПДВ-а 

 

5м
3 

 

        1,1м
3 

 

2.600,00+ цена 

горива 

 

1.500,00+ цена 

горива 

 

 

 

 

2.860,00+ цена 

горива 

 

1.650,00+ цена 

горива 

 

 

3. Изношење грађевинског отпада 

са тракторском приколицом на 

захтев грађана (до 5км) 

 

тура 

 

2.860,00 

 

3.146,00 

4. Изношење грађевинског отпада 

са камионом кипером на захтев 

грађана (до 5км) 

 

тура 

 

4.125,00 

 

4.537,50 

5. Изношење грађевинског отпада 

са камионом кипером на захтев 

грађана ван насељеног места 
цена горива је: 

до 10 км                          500,00 

дин без ПДВ-а 

од 10 км до 20 км        1.000,00 

дин без ПДВ-а 

од 20 км до 30 км        1.500,00 

дин без ПДВ-а 

 

тура 

 

4.125,00 

 

4.537,50+цена горива 

 

 

3.5 ПРИВРЕДА 

 

РЕД.

БР. 
УСЛУГА 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-

а 
ЦЕНА СА ПДВ-ом 

1. Издавање контејнера за 

изношење комуналног отпада на 

временски период од 24 часа по 

захтеву правног лица 

 

5м
3 

 
1,1м

3 

 

8.000,00 

 

3.500,00 

 

8.800,00 

 

3.850,00 

2. Издавање контејнера за 

изношење комуналног отпада на 

временски период од 24 часа по 

захтеву грађана ван насељеног 

места 
цена горива је: 

до 10 км                      500,00 дин 

без ПДВ-а 

од 10 км до 20 км   1.000,00 дин 

без ПДВ-а 

од 20 км до 30 км   1.500,00 дин 

без ПДВ-а 

 

5м
3 

 
1,1м

3 

 

8.000,00+ цена 

горива 

 

3.500,00+ цена 

горива 

 

8.800,00+ цена 

горива 

 

3.850,00+ цена 

горива 

3. Изношење грађевинског отпада 

на захтев правног лица (до 5км) 

Приколица 

 

камион 

8.800,00 

 

10.400,00 

9.680,00 

 

11.440,00 



Број 19. 01.06.2022. СТРАНА   362. OLDAL 2022.06.01. 19. szám 
 

  

 

 

4. Изношење грађевинског отпада 

на захтев правног лица (до 5км) 

ван насељеног места 
цена горива је: 

до 10 км                      500,00 дин 

без ПДВ-а 

од 10 км до 20 км   1.000,00 дин 

без ПДВ-а 

од 20 км до 30 км   1.500,00 дин 

без ПДВ-а 

 

Приколица 

 

 

камион 

 

8.800,00+ цена 

горива 

 

10.400,00 + цена 

горива 

 

9.680,00+ цена 

горива 

 

11.440,00 + цена 

горива 

 

4. ЗООХИГИЈЕНА 

РЕДН

И 

БРОЈ 

УСЛУГА 
ЈЕДНИЦА 

МЕРЕ 
ЦЕНА без ПДВ-а ЦЕНА са ПДВ -ом 

1. Хватање и превоз паса 

луталица до прихватилишта  у 

насељу Бачка Топола  

 

акција 

 

1.650,00 

 

1.980,00 

2. Хватање и превоз паса 

луталица до прихватилишта  

ван насељеног места 
цена горива је: 

до 10 км                       500,00 

дин без ПДВ-а       (600дин.) 

од 10 км до 20 км     1.000,00 

дин без ПДВ-а    (1200дин.) 

од 20 км до 30 км     1.500,00 

дин  без ПДВ-а   (1800дин.) 

 

 

акција 

 

 

 

 

1.650,00 + цена 

горива 

 

 

1.980,00+цена горива 

3. Смештај и исхрана паса у 

привременом прихватилишту  

дан 132,00 158,40 

4. Излазак на терен по пријави 

када из оправданих разлога 

није дошло до хватања  

 

акција 

 

903,10 

 

1.083,72 

5 Превоз отпада животињског 

порекла и транспорт лешева 

животиња свих порекла 

 

тура 

 

7.500,00 

 

9.000,00 

6 Враћање пса по захтеву 

власника 

*Плус остали трошкови из 

тачке 1.,3. 

 

По псу 

 

4.166,67 

 

5.000,00 
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5. УСЛУГE ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

РЕДН

И 

БРОЈ 

УСЛУГА ЈЕДНИЦА МЕРЕ ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
ЦЕНА СА ПДВ-

ом 

1. Чишћење површине по позиву 

наручиоца услуге 

Радни час 1.000,00 1.200,00 

2. Гехл Радни час 3.333,34 4.000,00 

3. Фап са соларом и плугом Радни час 12.500,00 15.000,00 

4. Фап са соларом Радни час 10.000,00 12.000,00 

5 Фап са снежним плугом Радни час 10.000,00 12.000,00 

6. Ровокопач утоваривач Радни час 1666,67 2.000,00 

7. Ручно чишћење снега Радни час 666,67 800,00 

8 Трактор са плугом Радни час 10.000,00 12.000,00 

9 Трактор са плугом и соларом Радни час 12.500,00 15.000,00 

10 Чишћење улица ручно (тргова и 

коловоза) 
м

2 2,92 3,21 

11 Сољење тротоара у зимском 

периоду 

м
2 4,46 4,90 

 

6. САТНИЦА РАДНИКА 

РД.

БР 
УСЛУГА 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
Цена без ПДВ-а Цена sa ПДВ-ом 

1. НК РАДНИК ДИН/h 401,50 481,80 

2. ПРИУЧЕНИ РАДНИК ДИН/h 630,30 756,36 

3. КВ РАДНИК ДИН/h 787,60 945,12 

4. ВКВ РАДНИК ДИН/h 946,00 1.135,20 

5. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  ДИН/h 1.177,00 1.412,40 

 

7. ПОСЕБНЕ УСЛУГЕ 

РЕДНИ 

БРОЈ УСЛУГА 
ЈЕДНИЦА 

МЕРА 
ЦЕНА без ПДВ-а ЦЕНА сa ПДВ-ом 

1 Излазак на терен по позиву 

грађана  

комад 1.100,00 1.320,00 

2 Ручно кошење-јавне 

површине 

м
2 1,74 1,91 

3 Ручно кошење м
2 5,31 6,37 

4 Сечење гране Радни час 500,00 550,00 

5 Одржавање цвећа м
2 3,50 3,85 

6 Ручно сакупљање хартија, 

пластике  

м
2 0,38 0,42 

7 Сакупљање лишћа и суве 

траве и одвоз до сабирног 

места 

м
2 0,38 0,42 

8 Кошење кранском 

косилицом 

м
2 6,6 7,92 
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9 Кошење кранском 

косилицом-јавне  

површине 

м
2 6,6 7,26 

10 Машинско дување лишћа са 

асфалтираних, бетонираних 

туцаничких површина и 

тротоара 

м
2 3.06 3,36 

11 Усисaвање лишћа са 

бетонских и асфалтних 

површина и тротоара 

м
2 4,29 5,15 

 

8. ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

 
РЕДН

И 

БРОЈ 

УСЛУГА 
ЈЕДНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА без 

ПДВ-а 
ЦЕНА са ПДВ-ом 

1. Чишћење димњака по позиву 

у насељеном месту 

комад  916,66 1.100,00 

2. Чишћење димњака по позиву 

ван насељеног места 
Цена горива: 

 до 10 км                      500,00 

дин  без ПДВ-а        (600 

дин.) 

од 10 км до 20 км     1.000,00 

дин  без ПДВ-а      (1200 

дин.) 

од 20 км до 30 км     1.500,00 

дин  без ПДВ-а      (1800 

дин.) 

комад 916,66 1.100,00+цена 

горива 

3. Чишћење димњака по позиву 

правног лица 

комад 6.737,50 8.085,00 

 

9. МАШИНСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 

РЕДН

И 

БРОЈ 

УСЛУГА 
ЈЕДНИЦА 

МЕРЕ 
Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. Рад камиона фап Тура 6.600,00 7.920,00 

2. Рад трактора са косилицом Радни час 2.750,00 3.300,00 

3. Чишћење атмосферских 

канала – рад комбиниркe, 

хидромекa 

 

Радни час 

 

6.365,00 

 

7.590,00 

4. Уређење некатегорисаних 

путева – рад трактора са 

грејдером 

 

Радни час 

 

4.400,00 

 

5,280,00 

5. Утоваривач – улт Радни час 7.333,34 8.800,00 

6. Рад бомага Радни час 8.066,67 9.680,00 

7. Рад компресора Радни час 3.180,84 3,817,00 

8. Кошење трактором – таруп м
2 3,66 4,40 

9. Гехл ископ Радни час 2.566,67 3.080,00 

10. Рад бобкета, мини 

утоваривач са превозом 
Радни час 4.400,00 5.280,00 

11. Рад трактора- један превоз Тура 4.125,00 4.950,00 
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12. Рад вибронабијача Радни час 2.566,67 3.080,00 

13. Рад муљне пумпе Радни час 2.566,67 3.080,00 

14. Рад там 80,75 један превоз- 

Форд 

Радни час 3.025,00 3.630,00 

15.  Рад хидромека Радни час 6.325,00 7.590,00 

16.  Машински ископ земље 

дубине до 2м 

м
3 880,00 1.056,00 

17. Ручни ископ м
3 1.430,00 1.716,00 

18. Уградња песка у ров, 

изоловање 

м
3 440,00 528,00 

19. Одвожење до 2 км 

камионима са утоваром 

м
3 605,00 726,00 

 
10. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 

 
РЕДН

И 

БРОЈ 

УСЛУГА ЈЕДНИЦА 

МЕРЕ 

ЦЕНА без 

ПДВ-а 

 ЦЕНА 

са ПДВ-

ом 

 10.1 КОРИШЋЕЊЕ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА  

1 Превоз погребне опреме и посмртних остатака са 

припремом опреме и дезинфекцијом у насељеном месту

  

случај 1.159,64 1.275,61 

2 Превоз погребне опреме и посмртних 

остатака са припремом опреме и дезинфекцијом ван 

насељеног места 
цена горива је: 

- 1 КМ -114,38 БЕЗ ПДВ-а односно 125,82 са 

ПДВ-ом 
 

случај 1.159,64+ 

цена 

горива 

1.275,61

+   цена 

горива 

3 Превоз погребне опреме и посмртних 

остатака са припремом опреме и дезинфекцијом 

 у насељеном месту са пратиоцем и чекањем 

случај 1.478,14 1.625,95 

4 Превоз погребне опреме и посмртних 

остатака са припремом опреме и дезинфекцијом 

ван насељеног места са пратиоцем и чекањем 
цена горива је: 

- 1 КМ -114,38 БЕЗ ПДВ-а односно 125,82 са 

ПДВ-ом 
 

 

случај 

 

1.478,14+ 

цена 

горива 

 

1625,95 

5 Превоз погребне опреме и посмртних остатака са 

припремом опреме и дезинфекцијом 

 хитна интервенција (саобраћајни удес, насилна смрт) 

 

 

час 

 

3.568,14 

 

3.924,95 

6 Испис имена на крст и мртвачки сандук            ком 700,00 770,00 

7 Преузимање и смештај покојника од других служби: 

у радно времена 

ван радног времена  
у времену од 22.00-6.00 часова 

 

случај 

 

356,92 

535,22 

 1070,44 

 

392,61 

588,74 

1.177,48 
 10.2 КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ  
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8 Коришћење капеле за смештај 

 посмртних остатака  (ел.енергија, дезинфекција, 

чишћење)  

(цене коришћења капеле за смештај посмртних 

остатака из става 1. ове подтачке  за социјално 

угрожена лица умањује се за 50 %) 

 

 

случај 

 

1.784,06 

 

1.962,47 

9 Коришћење расхладног уређаја сат 168,30 185,13 

10 Свечани чин сахрањивања посмртних остатака 

пренос посмртних остатака од капеле до места укопа 

или возила, урачунати пратиоци, пренос венаца,  музика 

и дезинфекција    

свечани чин сахрањивања посмртних остатака из 

става 1. ове подтачке за социјално угрожена лица 

уманјују се за 75 %    

 

 

случај 

 

5.530,60 

 

6.083,65 

12 Услуга послуживања случај 2.000,00 2.200,00 

 

10.3 УКОП ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
 

                              

13 

Укоп посмртних остатака, урачунат ископ и затрпавање 

гробног места са дезинфекцијом 

ископ и затрпавање дечије раке  

 

 

ком 

 

1.338,04 

 

1.471,84 

14 Укоп посмртних остатака, урачунат ископ и затрпавање 

гробног места са дезинфекцијом ископ и затрпавање 

раке за одрасле 

( за социјално угрожена лица  50 % од цене) 

 

ком 

 

3.568,14 

 

3.924,95 

15 Ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру        ком 3.924,94 4.317,43 

16 Ископ и затрпавање раке у бетонским оквиром са 

монтажном плочом                          

ком 5.352,18 5.887,40 

17 Ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру са 

фиксном плочом                           

ком 6.244,23 6.868,65 

18 Ископ и затрпавање улаза у  класичну гробницу           ком 4.905,11 5.395,62 

19 Скидање и постављање монт.плоча за улаз у гробницу у 

низу    

ком 5.352,18 5.887,40 

20 Хигијенско спремање костију приликом ископа раке   ком 713,64 785,00 

21 Хигијенско спремање сандука и костију у гробници    ком 1.962,46 2.158,71 
 10.4 ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА  

22 Закуп гробног места по особи  

 

год 249,92 274,91 

23 Накнада за закуп у гробници годишње – гробница до 4 

особе   

   1 година   

 

ком 668,27 735,10 

24 Накнада за закуп у гробници  годишње – за више од 4 

особе 1 година   

ком 892,81 982,1 

 10.5 ЕКСХУМАЦИЈА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА  

25 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) 

 

случај 

 

6.244,23 

 

6.868,65 
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26 А) ископ и закопавање дечије 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 затрпавање гробнице бочни улаз  

е.)отварање и затрпавање гробнице горњи улаз 

случај 1.784,00 

4.460,15 

5.352,18 

 

6.690,25 

8.028,30 

 

6.690,25 

5.352,18 

1.962,4 

4.906,17 

5.887,40 

 

7.359,28 

8.831,13 

 

7.359,28 

5.887,40 
 10.6 ГРАЂЕВИНСКИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ  

27 Дозвола за постављање оквира на раку -1 особу ком 1.069,67 1.176,64 

28 Дозвола за постављање оквира на раку -2 особу ком 2.140,89 2.354,98 

29 Дозвола за постављање оквира на раку –више од 2 особе ком 3.211,31 3.532,44 

30 Дозвола за постављање споменика или обележја на раку 

за 1 особу 

ком 713,64 785,00 

31 Дозвола за постављање споменика или обележја на раку 

за 2 особу 

ком 1.427,25 1.569,98 

32 Дозвола за постављање споменика или обележја на раку 

за више од 2 особе 

ком 2.140,88 2.354,97 

33 Дозвола за поставље надгробног дела гробнице по 

особи 

ком 1.349,46 1.484,41 

34 Дозвола за постављање споменика на гробници по 

особи  

ком 2.140,88 2.354,97 

35 Дозвола за мање попоравке на гробном месту или 

гробници по особи 

ком 713,64 785,00 

 

10.7 ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНИХ МЕСТА 

 
36 Одржавање гробног места по особи  ком 455,34 500,87 

37 Одржавање породичне гробнице  ком 285,47 314,01 

 10.8 ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ПОХРАЊИВАЊА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА  

38 Похрањивање урне, посипање случај 1.955,34 2.150,87 

39 Дозвола за постављање Импал плоче на зид у Врту 

сећања 

По 

особи 

1.349,46 1.484,41 

40 Отварање и затварање касете, гроба, гробнице- скидање 

и враћање плоче 

случај 5.653,56 6218,92 

41 Годишњи закуп касете у колумбаријуму  (4 урне) год 240,59 264,65 

42 Годишња накнада за уређење и одржавање површине 

гробља за касету у колумбаријуму 

ком 561,34  617,47 

43 Касета у комулбаријуму ком 36.048,00 39.652,8 

Погребне услуге које нису обухваћене ценовником обрадиће се посебном понудом 
 

НАПОМЕНА: Трошкови ексхумације 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 

 

44 Гробница за две особе ком 133.100,00 146.410,00 

45 Гробница за четири особе ком 157.300,00 173.030,00 

 

На готовинско плаћање попуст 10%. 
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11. ГРЕЈАЊЕ 

РД.

БР ВРСТЕ НАКНАДЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

ЦЕНА СА ПДВ-

ОМ 

1. Услуга испоруке топлотне енергије м² 100,36 110,40 

2. Демонтажа грејног тела По грејном 

телу 

1.500,00 1.800,00 

3. Укључење на систем- прикључак По грејном 

телу 

2.000,00 2.400,00 

 

 

II 

Ово решење објавити  у ''Службеном листу општине Бачка Топола'', а примењује се од 1. 

јула 2022. године. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

БАЧКА ТОПОЛА  

Број: 38-4/ 2022-V  

Дана:01.06.2022.  

Бачка Топола 

Председник 

Општинског већа 

Сатмари Адриан, с.р. 

 

                    

                          
98. 

На основу члана 22. став 7. и став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 

72/201, 88/2013, 105/2014 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 64. став 

1. тачка 12) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019) и 

члана 4. став 5.  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној 

својини општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Председник 

општине Бачка Топола дана 23.05. 2022. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о одузимању  права коришћења на  непокретности у јавној својини општине Бачка Топола на 

којој је носилац права коришћења 

Месна заједница Стара Моравица 

 

Члан 1. 

 

 ОДУЗИМА СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА Месној заједници Стара Моравица, ул. 

Пачирски пут бр.2, Стара Моравица на непокретностима на којима је носилац права  јавне 

својине Општина Бачка Топола у 1/1 дела, све уписане у лист непокретности бр. 4848 к.о. 

Стара Моравица и то: 

 

 катастарска парцела бр. 742, на адреси Јоргованска, кућни бр.41A, бр.дела парцеле 

1.,земљиште под зградом и другим објектом, породична стамбена зграда, у 

површини од 130 m
2
, бр.дела парцеле 2., земљиште уз зграду и други објекат, у 

површини од 288 m
2
, укупне површине од 418 m

2
, земљиште у грађевинском 

подручју; 

  катастарска парцела бр. 1157, на адреси Дожа Ђерђ, кућни бр.19, бр.дела парцеле 

1.,земљиште под зградом и другим објектом, породична стамбена зграда, у 

површини од 56 m
2
, бр.дела парцеле 2., земљиште под зградом и другим објектом, 

у површини од 27 m
2
, бр.дела парцеле 3., земљиште уз зграду и други објекат, у 

површини од 500 m
2
 и бр.дела парцеле 4., њива 2.класе, у површини од 124 m

2
 , 

укупне површине од 707 m
2
, земљиште у грађевинском подручју; 
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 катастарска парцела бр. 2844, на адреси Ивана Модрчина, кућни бр.34, бр.дела 

парцеле 1.,земљиште под зградом и другим објектом, породична стамбена зграда, 

у површини од 128 m
2
, бр.дела парцеле 2., земљиште уз зграду и други објекат, у 

површини од 390 m
2
, укупне површине од 518 m

2
, земљиште у грађевинском 

подручју и 

 катастарска парцела бр. 3501, на адреси Мађарска, кућни бр.21, бр.дела парцеле 

1.,земљиште под зградом и другим објектом, породична стамбена зграда, у 

површини од 67 m
2
, бр.дела парцеле 2., земљиште под зградом и другим објектом, 

у површини од 22 m
2 

,бр.дела парцеле 3., земљиште уз зграду и други објекат, у 

површини од 357 m
2
, укупне површине од 446 m

2
, земљиште у грађевинском 

подручју. 

 

Члан 2. 

 

На основу ове Одлуке се има исписати право коришћења Месне заједнице Стара Моравица 

на непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавним књигама о непокретностима и правима на њима, 

у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима. 

 

Члан 3. 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 464-11/2022-V 

Дана: 23.05.2022.      Председник општине 

Бачка Топола          

                   Адриан  Сатмари, с.р. 
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

95. Одлука о расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење 

(продају) грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачка Топола 

ради изградње 350 

   

96. Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном 

линијском градско-приградском превозу путника на територији општине 

Бачка Топола 354 

   

97. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени цене комуналних услуга 

ЈП ''Комград'' Бачка Топола 355 

   

98. Одлука о одузимању  права коришћења на  непокретности у јавној својини 

општине Бачка Топола на којој је носилац права коришћења Месна 

заједница Стара Моравица 368 

   

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 

Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 

2022. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 

општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


