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1. 

На основу члана 67. став 3. Закона о друштвеној бризи о деци («Службени гласник 

Републике Србије» број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001), члана 3. 

Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама («Службени гласник 

Републике Србије» број 1/93 и 6/96) и члана 68. тачка 13. Статута општине Бачка Топола 

(«Службени лист општине Бачка Топола» бр.15/2008, 1/2009 и 6/2010) Председник општине Бачка 

Топола дана 1.  фебруара 2011. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА ЗА ЦЕЛОДНЕВНИ И  
ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  

ЗА ДЕЦУ «БАМБИ» БАЧКА ТОПОЛА 
 
I 
 

 Утврђује се цена услуга за целодневни и полудневни боравак у Предшколској установи за 

децу «Бамби» Бачка Топола, почев од 01. фебруара 2011. године према следећем : 

 

II 
 

 Ово Решење ће се објавити у «Службеном листу општине Бачка Топола» . 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 60-1/2011-II-2 

Дана: 1.02.2011.год. Председник Општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

2. 

 На основу члана 28.  Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009) и члана 68. тачка 8. Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр.15/2008, 1/2009 и 6/2010)  Председник општине Бачка 

Топола, дана 1. фебруара 2011. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  

O ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
 

I 
  

 Образује се Локални савет за запошљавање општине Бачка Топола у следећем саставу: 
  

1. Лазар Нерић, преставник Општинског већа; 

2. Данијела Јеремић, представник Националне службе за запошљавање;  

3. Љиљана Долмагић, представник Савеза самосталних синдиката општине Бачка Топола и 

Мали Иђош; 

Назив боравка Ек. цена услуге по детету Учешће 

родитеља у % 

Цена за 

родитеља Месечна цена Дневна цена 

1.ЦЕЛОДНЕВНИ   

   БОРАВАК: 

 

    

- јаслени узраст 1-3  год. 

 

18.505,00 925,00 20% 3.701,00 

- обданишни узраст 3-7  

   год. 

17.082,00 854,00 20% 3.416,00 

2.ПОЛУДНЕВНИ  

   БОРАВАК 

6.544,00 327,00 20% 1.309,00 
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4. Саша Јањић, представник привреде;  

5. Габриела Вањур, представник Општег удружења предузетника општине Бачка Топола; 

6. Хилда Чубела, представник Општинске управе.  

 

II 

 

Задатак Локаног савета из тачке I овог Решења је да прати област запошљавања, даје 

препоруке и мишљења надлежним органима локалне самоуправе у вези доношења програма; 

организовања јавних радова и радног ангажовања незапослених у извођењу јавних радова; додатним 

образовањем и обуком и другим питањима од интереса за запошљавање.  

 

III 

  

 Административно-техничке послове за потребе Локалног савета врши Општинска управа 

Бачка Топола.  

  

IV 

  

Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење о образовању Савета за 

запошљавање под бројем: 02-3/2005-III od 1.02.2005. године, («Службени лист општине Бачка 

Топола» број 1/05). 

 

V 

 

Ово Решење објављује се у «Службеном листу општине Бачка Топола». 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-4/2011-V  

Дана: 1.02.2011. Председник општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

3. 

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, 108/2005 i 123/2007) 

и члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 

15/2008, 1/2009 и 6/2010) Општинско веће општине  Бачка Топола, дана 01.02. 2011. године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

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: 

 

I. ЗА ДОМАЋИНСТВА 
 

1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ 

- накнаде за утрошену воду                                                     39,19 дин/m
3 

- накнада за коришће воде          0,264 дин/m
3 

- накнада за заштиту вода          0,235 дин/m
3 

- накнада за мерно место          30,00 дин/прикључак месечно 
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2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

- накнада за одвођење отпадних вода                                     19,60 дин/m
3 

- накнада за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење отпадних вода        75,00 дин/стамб.јед./месечно 

                                                                         

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

- накнада за изношење смећа         3,12 дин/m
2 

- накнада за текуће одржавање и        30,00 дин/стамб.јед./месечно 

   замену посуда за смеће 

- накнада за уређење депоније смећа                 30,00 дин/стамб.јед./месечно 

- накнада за изношење смећа       300,00 дин/тмп.канта/месечно 

             75,00 дин/тип.вреће/по врећи 

7. изношење смећа по насељеним местима 

8. 4 пута месечно          350,00 дин/месечно 

9. 2 пута месечно          200,00 дин/месечно 

       75,00 дин/тип.вреће/по врећи 

II. БУЏЕТСКЕ УСТАНОВЕ 
 

1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ 

- накнаде за утрошену воду                                                     39,19 дин/m
3 

- накнада за коришће воде          0,66 дин/m
3 

- накнада за заштиту вода          0,59 дин/m
3 

- накнада за мерно место          75,00 дин/прикључак месечно 
                                                                           

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

- накнада за одвођење отпадних вода                                     19,60 дин/m
3 

- накнада за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење отпадних вода        225,00 дин/субјекту/месечно 
                                                                         

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

- накнада за изношење смећа         3,12 дин/m
2 

- накнада за текуће одржавање и     150,00 дин/субјекту/месечно 

 замену посуда за смеће 

- накнада за уређење депоније смећа                 20 %  од цене услуге/субј./месечно 
 

III.  ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ И ВОЈСКУ 
 

1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ 

- накнаде за утрошену воду                                                     117,62 дин/m
3 

- накнада за коришће воде           0,66 дин/m
3 

- накнада за заштиту вода           0,59 дин/m
3 

- накнада за мерно место          75,00 дин/прикључак месечно 

      2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

- накнада за одвођење отпадних вода                                     58,00 дин/мес 

- накнада за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење отпадних вода        225,00 дин/субјекту/месечно 
 

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

- накнада за изношење смећа 

I. привреда       9,80 дин/m
2 
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II.самосталне делатности плаћају изношење смећа 

према површини пословног простора и то до 50 m
2
: 

 Група: златаре, часовничари, галерије,  

атељеи, хемијско чишћење, оптичари   600,00 дин/месечно 

 Група: агенције, пржионе, апотеке, 

приватни вртићи-школе, банке, 

мењачнице, адвокатске канцеларије  900,00 дин/месечно 

 Група: кладионице, трговине прехр.пр., 

погребне радње, цвећаре, продавнице пића,  

фризерски и козметички салони, теретане 1.000,00 дин/месечно 

 Група: прехрамбена роба, угоститељски 

 Објекти, пицерије, ћевабџинице, ординације, 

Ауто сервиси, столари, пекари, рибарнице 1.200,00 дин/месечно 

 Група: пијаце-тржнице, пиљарнице              1.400,00 дин/месечно 

10. а за површине изнад 50 m
2
 поред паушала 

 утврђеног за одређене групе износ од 9,80 дин/ m
2 

11. накнада за текуће одржавање и  

замену посуда за смеће 

I. привреда     1.250,00 дин/субјекту/месечно 

II.самосталне делатности: 

1) и 2. Група        75,00 дин/месечно 

3. Група      150,00 дин/месечно 

4. Група      500,00 дин/месечно   
         

 - накнада за уређење депоније смећа                 20 %  од цене услуге/субј./месечно 
 

II 
 

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

01.02.2010. године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 38-1/2011-V 

Дана: 01.02.2011. Председник општине 

Бачка Топола   Баби Атила, с.р.                                                                                          

 
4. 

На основу члана 52. Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 5/2003 и 10/2006), члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 2. Одлуке о 

Општинском већу општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 3/2009) 

Општинско веће општине  Бачка Топола дана  1. фебруара 2011. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

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: 
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А. КОРИШЋЕЊЕ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА  јед. мере  дин 
   

1. Превоз погребне опреме и посмртних 

    остатака са припремом опреме и  

    дезинфекцијом 

а) у граду            - по случају  876,65 

б) ван града са пратиоцем и чекањем 

             - по случају   1.127,06+70% ц.б 

в) хитна интервенција             

        (саобраћајни удес, насилна смрт)             - по часу   2.669,68 
 

2. Припрема венца са исписивањем 

    траке - по комаду   133,49       
 

3. Погребне услуге које нису обухваћене 

    ценовником обрадиће се посебном 

    понудом 
 

4. Преузимање и смештај покојника 

    од других служби 

а) у радно време          - по случају      266,97              

б) ван радног времена         - по случају    400,46                 

в) у времену од  

      21,00 – 8,00 часова         - по случају       800,90                
 

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  1.334,84                

 

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   125,93 
 

3. Свечани чин сахрањивања  

    посмртних остатака 

-    пренос посмртних остатака од 

капеле до места укопа или 

возила, урачунати пратиоци, 

пренос венаца,  музика и  

дезинфекција       - по случају    4.137,99 
 

НАПОМЕНА: Свечани чин сахрањивања посмртних остатака из става 1. ове подтачке за социјално 

угрожена лица умањује се за 75% 

 

В. УКОП ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
 

1. Укоп посмртних остатака, урачунат ископ 

    и затрпавање гробног места са дезинфекцијом 

а) ископ и затрпавање дечије раке  - по случају  1.001,13 

б) ископ и затрпавање раке за одрасле - по случају   2.669,68 

- ископ и затрпавање раке за социјално 

 угрожена лица 50% од цене из тачке б)                 - по случају   1.334,87  
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в) ископ и затрпавање раке у бетонском 

оквиру                                                                                     - по случају                 2.936,64 

-ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру са  

монтажном плочом                                                                - по случају                 4.004,51               

г) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру са  

фиксном плочом                                                                    - по случају                  4.671,93               

д)  ископ и затрпавање улаза у  

класичну гробницу                                                                - по случају                  3.670,00              

ђ) скидање и постављање монтажних плоча 

за улаз у гробницу у низу                - по случају         4.004,51            

2. Хигијенско спремање костију приликом 

    ископа раке                       - по случају  533,94 

3. Хигијенско спремање сандука и костију 

    у гробници                  - по случају  1.468,32 

 
Г. ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА 
 

1. Закуп гробног 

    места по особи годишње        1 година 187,00 динара 

2. Накнада за закуп у  

    гробници  годишње 

а)  гробница до 4  особе                 1 година          500,00 динара   

б)  гробница за више од 4 особе                1 година           668,00 динара                       

                   

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)   - по случају  4.671,93 

а) ископ и затрпавање дечје раке    - по случају  1.334,84 

б) ископ и затрпавање раке     - по случају  3.337,09 

в) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру              - по случају  4.044,51 

г) ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру 

са монтажном плочом     - по случају  5.005,64 

д) ископ и затрпавање раке у бетонском 

оквиру са фиксном плочом    - по случају  6.006,77 

ђ) отварање и затварање гробнице 

бочни улаз      - по случају  5.005,64 

е)   отварање и затварање гробнице 

горњи улаз      - по случају   4.004,51 
 

 

 

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 дин  800,90 

- 2 особе дин  1.601,81 

- више од 2 особе дин  2.402,71 
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2. Дозвола за постављање споменика 

    или обележје на раку за 

    - 1 особу               дин     533,94                

- 2 особе               дин  1.067,87               

- више од 2 особе              дин  1.601,81                

3. Дозвола за постављање надгробног 

    дела гробнице по особи             дин  1.009,66                 

4. Дозвола за постављање споменика 

    или обележја на гробници, по особи           дин  1.601,81                   

5. Дозвола за мање поправке на 

    гробном месту или гробници 

- по особи               дин  533,94  

 

Е. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНИХ МЕСТА  
 

1. Одржавање гробног места по  

    особи годишње               дин             340,38 

                                    

2. Одржавање породичне гробнице                                          дин                        213,58 

    - до 4 особе   годишње                                                                               

- преко 4 особе годишње    

                                                              

     

II 

 

 Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Бачка Топола“, а примењује се од 

01.02.2011. године. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

Број:38-2/2011-V Председник Општине 

Дана: 1.02.2011. Баби Атила, с.р.  

Бачка Топола 

 

5. 

 На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 

81/2009 и 64/2010), члана 44. тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007) члана 68. тачка 8 Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 23. став 1 Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр.4/2010) Председник општине Бачка Топола дана 1. 

фебруара 2011. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 
РАДИ ОТУЂЕЊА, ОДНОСНО ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

I 

 

 Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања ради отуђења, односно 

давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини (у даљем тексту: Комисија).   
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II 
 

 У Комисију се именују: 

1. Иштван Манић, дипл. економиста, Трг Св. Илије бр. 7., Бачка Топола (из реда запослених 

Јавног предузећа)–за председника, 

2. Видоје Јаковљевић, дипл. грађевински инж., Марксова бр. 12., Бачка Топола (из реда 

запослених у Општинској управи)–за заменика председника,  

3. Смиљана Кнежевић, дипл. економиста, М.Тита бр. 26., Карађорђево (из реда 

запослених Јавног предузећа)–за члана, 

Анико Барат, грађевински техничар, Широка бр. 41., Бачка Топола (из реда 

запослених Јавног предузећа)–за заменика члана,  

4. Тибор Ковач, дипл. инж. архитектуре, Косачка бр. 32., Бачка Топола (из реда 

запослених Јавног предузећа)–за члана, 

Золтан Бек, дипл. инж. архитектуре, Сарајевска  бр. 6., Бачка Топола (из реда 

запослених Јавног предузећа)–за заменика члана, 

5. Оливера Ненадић, дипл. правник, Војводе Мишића бр. 5., Бачка Топола (из реда 

запослених у Општинској управи)–за члан, 

Весна Прица Брковић, дипл. правник, Стефана Немање бр. 14., Бачка Топола (из реда 

запослених у Општинској управи)–за заменика члана. 

 

III 
 

 Чланови Комисија се именују на мандантни период од четири (4) године. 

 

IV 
 

Задатак Комисије је да  спроведе поступак јавног надметања, односно поступак прикупљања 

понуда јавним огласом ради отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини,  у складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту. 

 Стручне и административне послове за Комисију врши Јавно предузеће за грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и 

уређење Бачка Топола. 

 

V 
 

 Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА Председник Општине 

Број: 02-103/2010-I Баби Атила, с.р.  

Дана: 1.02.2011.   

Бачка Топола 

 

6. 

 На основу члана 71. тачка 8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр.15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 21. став 5 Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 4/2010) Општинско веће општине Бачка Топола, дана 

1.фебруара 2011. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 

I 
 

 Образује се Комисија за грађевинско земљиштe (у даљем тексту: Комисија) у следећем 

саставу: 
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 1. Видоје Јаковљевић, дипл. грађевински инж., Марксова бр. 12., Бачка Топола–за 

председника, 

 2. Золтан Кишкарољ, дипл. инж. архитектуре, Др Александра Шијачића бр. 6., Бачка Топола–

за члана, 

 3.  Иштван  Манић, дипл. економиста, Трг Св. Илије бр. 7., Бачка Топола–за члана.  

 

II 

 

 Задатак Комисије је да Општинском већу општине Бачка Топола достави предлог за 

утврђивање почетне цене, односно износа закупнине ради отуђења, односно давања у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката у складу са законским и 

подзаконским  прописима, као  и Одлуком о грађевинском земљишту и Правилником о 

критеријумима за утврђивање почетне цене, односно износа закупнине грађевинског земљишта. 

 

III 

 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 02-104/2010-I  

Дана: 1.02.2011. Председник Општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

7. 

На основу члана 71. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр. 15/08, 10/02, 1/09, и 6/10) и члана 21. став 6. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 4/10), Општинско веће општине Бачка Топола, дана 1. 

фебруара 2011. године, доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

О  КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ, ОДНОСНО ИЗНОСА 
ЗАКУПНИНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 
 

 Овим правилником прописују се критеријум за утврђивање почетне цене, односно износа 

закупнине грађевинског земљишта  у јавној својини  предвиђеног за отуђење, односно давање у 

закуп, ради изградње објеката, на територији општине Бачка Топола, а ради спровођења поступка 

јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом у складу са Законом о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 и 64/10) и Одлуке о грађевинском земљишту  

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 4/10). 

 

Члан 2. 
 

 Почетна цена, односно износ закупнине грађевинског земљишта у јавној својини се утврђује 

применом основног и корективних критеријума и исказује се у бодовима. 

 Вредност бода се одређује на дан објављивања огласа за отуђење, односно давање у закуп  

грађевинског земљишта у јавној својини у паритету 1 бод = 1 ЕУРО по продајном курсу Народне 

банке Србије. 
 

Члан 3. 
 

 Основни критеријум за утврђивање почетне цене, односно износа закупнине грађевинског 

земљишта  у јавној својини је подела територије општине на грађевинске зоне утврђене Одлуком о 
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 мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 12/03), за које се утврђују најниже вредности по m
2
 по Табели: 

 

Табела  

Грађевинска зона Вредност земљишта у бодовима 

Екстра зона  10-40 

I 8-24 

II 7-20 

III 6-17 

IV 5-15 

V 4-12 

VI 3-8 

VII 2-6 

 

Члан 4. 
 

 Корективни критеријуми су: локација, обим и степен комуналне опремљености, највећи 

планом дозвољени индекс изграђености, положај у насељу, покривеност планским документима,  

саобраћајна повезаност земљишта са локалним односно градским центром и радним зонама и другим 

садржајима у насељу и трошкови израде и усвајања урбанистичких планова. 

 

Члан 5. 
 

 Применом корективних критеријума вредности из члана 3. овог Правилника могу бити 

кориговане за 10% више односно ниже. 

 

Члан 6. 

 

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

општине Бачка Топола“. 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 110-3/2011-I  

Дана: 1.02.2011. Председник Општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

 

Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

1. Решење о утврђивању цене услуга за целодневни и полудневни боравак у 

Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола 1 

   

2. Решење о образовању Локалног савета за запошљавање 1 

   

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

Топола 2 

   

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

Топола 4 

   

5. Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања ради 

отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 7 
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Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни 

   уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2011. годину износи 

  12.555,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка 

  Топола за «Службени лист општине Бачка Топола». 
 

Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

6. Решење о образовању Комисије за грађевинско земљиште 8 

   

7. Правилник о критеријумима за утврђивање почетне цене, односно износа 

закупнине грађевинског земљишта 9 
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