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 12. 

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, 16/2002-др. 

закон, 62/2003-др. закон, 64/2003-испр.др.закона, 101/2005-др. закон и 18/2010-др. закон), члана 3. 

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

Републике Србије» број 1/93 и 6/96) и члана 71. Статута општине Бачка Топола («Службени лист 

општине Бачка Топола» број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Општинско веће општине Бачка 

Топола дана 5. фебруара 2013. 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 фебруара 2013. године према следећем : 

 

 

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. 

 

21.946,00 1.097,00 20% 4.389,00 

- обданишни узраст 3-7  

   год. 

20.111,00 1.006,00 20% 4.022,00 

2.ПОЛУДНЕВНИ  

   БОРАВАК 

7.350,00 367,50 20% 1.470,00 

 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине 

Бачка Топола» . 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 60-2/2013-II-2 

Дана: 5.02.2013. Председник Општине 

Бачка Топола Кокаи-Мерњак Мелинда,с.р. 

 

13. 

 На основу члана 115. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009), члана 68. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) и Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 

2013.годину („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 10/2012) Општинско веће општине Бачка 

Топола, дана 5. фебруара 2013. године донело је 

  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАСПОРЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА  У 2013. ГОДИНИ 

 



Број 3. 5.02.2013. СТРАНА    19. OLDAL 2013.02.5. 3. szám 

 
 

 

 

I 
 

 Националним саветима, који представљају националне мањине, које у  становништву 

јединице локалне самоуправе достижу најмање 10 % од укупног становништва, или националних 

мањина, чији је језик у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе, додељују се 

средства из јавних извора у укупном износу од 500.000,00 динара. 

 Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о буџету општине 

Бачка Топола за 2013. годину, у оквиру раздела 1.-Опште јавне услуге, глава 1.4.-Посебне намене, 

функционална класификација 160, економска класификација 481, позиција 31. 

 

II 
 

 Укупна средства наведена у тачци I. став 1. овог Решања Националним саветима распоређују 

се према следећем: 

______________________________________________________________________________ 

                     Национални савети:                                        Износ у динарима:             

______________________________________________________________________________ 

                1. Мађарске националне мањине                                300.000,00 

                2. Русинске националне мањине                                 100.000,00 

                3. Словачке националне мањине                                 100.000,00 

______________________________________________________________________________ 

                    УКУПНО:                                                                   500.000,00 

 

III 
 

 Средства, наведена у тачци II овог Решења су строго наменског карактера и могу се 

користити искључиво за програмске активности на територији Општине Бачка Топола.  

 

IV 
 

 Износи средстава, наведени у тачци  II овог Решења дозначују се Националним саветима на 

следеће текуће рачуне: 

 

               Назив:                                          Број рачуна: 

1. Национални савет Мађарске националне мањине          840-138723-89      

2. Национални савет Русинске националне мањине           840-109723-80    

3. Национални савет Словачке националне мањине           840-256723-42   

 

V 
 

Национални савети националних мањина су обавезни, да Одељењу за финансије Општинске 

управе Бачка Топола доставе извештај о утрошку дозначених средстава најкасније до 15.01.2014. 

године. 

VI 
 

 Налаже се Одељењу за финансије Општинске управе Бачка Топола, да динамику преноса 

средстава Националним саветима усклади са њиховим програмским активностима.  
 

VII 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.01.2013. године и 

објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

БАЧКА ТОПОЛА            

Број:4-7/2013-III             

Дана: 5.02.2013. Председник општине           

Бачка Топола Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р. 
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14. 

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

Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) и члана 2. тачка 9. Одлуке о Општинском већу 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број 3/2009) Општинско веће 

општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 5.02.2013. г. донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
 

I 

 

 Образује се Комисија за доделу средстава у области јавног информисања (у даљем тексту: 

Комисија) у саставу: 

 1. Лацковић Карољ – председник, 

 2. Јасмина мр Зимоњић – члан, 

 3. Стефан Лопушина – члан, 

 4. Шипош Хајналка – члан, 

 5. Суроми Тимеа – члан. 
 

II 
 

 Комисија има задатак да током фебруара месеца 2013. г. објави Конкурс за доделу средстава 

у области јавног информисања у 2013. години и да додели средства у области јавног информисања за 

текућу годину. 

III 
 

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

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

Број: 02-13/2013-V 

Дана: 5.02.2013. Председник Општине 

Бачка Топола Мелинда Кокаи-Мерњак, с.р. 

 

15. 

На основу члана 12. став 1. Закона о управљању миграцијама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 107/2012) и члана 71. тачка 8. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012), Општинско веће општине Бачка 

Топола, на седници одржаној дана 5. фебруара 2013. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

о образовању Општинског савета за управљање миграцијама 
 

I 
 

Ради обављања саветодавних послова у вези са управљањем миграцијама образује се 

Општински савет за управљање миграцијама  општине Бачка Топола (у даљем тексту: Савет) у 

саставу : 

1. Кокаи-Мерњак Мелинда – председник,  
2. Смиља Вујић  – члан,  

3. Холо Иштван -  члан,  
4. Данијела Јеремић – члан,  

5. Холович Габор – члан,  
6. Бриндза Беатрикс – члан.  
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II 
 

Задатак  Савета је  да обавља послове који се односе на : праћење и извештавање 

Комесеријата  о миграцијама на територији општине Бачка Топола ; предлагање програма, мера и 

планова активности које треба предузети ради ефикасног управљања миграцијама на територији 

општине и друге послове у области управљања миграцијама у складу са законом. 
 

III 
 

Стручне и административне послове за потребе Савета обављаће Општинска управа. 
 

IV 
 

За учешће у раду Савета, чланови Савета имају право на накнаду у складу са важећим 

прописима који се примењују на чланове радних тела Скупштине општине . 
 

V 
 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

Број: 02-14/2013-V 

Дана: 5.02.2013. Председник Општине 

Бачка Топола Мелинда Кокаи-Мерњак, с.р. 

 

16.  

На основу члана 219. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“ 

број 107/2005, 88/2010 и 99/2010)  и члана 68.  Статута општине Бачка Топола  („Службени лист 

општине Бачка Топола“ број 15/2008, 1/2009,6/2010 и 9/2012) Председник општине Бачка Топола  

доноси 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ 
ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ 
ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 

 

Члан 1. 
 

За стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе на 

територији општине Бачка Топола и издавање потврде о смрти, одређују се доктори медицине Дома 

здравља „Др. Јанош Хаџи“ у Бачкој Тополи и то : 

- Прерадовић др Милован,  

- Кокрехел др Јожеф,  

- Месарош др Тибор,  

- Деспенић др Милан,  

- Керепеш др Зоран,  

- Радујковић др Драго,  

- Цветићанин Плавшић др Добрила,  

- Тотишасеги др Шандор,  

- Петковић И др Стана, 

- Мијајловић др Ксенија 

- Балаи Сивели др Бернадет, 

- Тот др Ференц, 

- Кучерка др Михаљ,  

- Мартиновић  др Катарина,  
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- Вукелић др Весна,  

- Шабан Трнокоповић др Сузана 

- Фејди др Јован,  

- Грујић др Роланд,  

- Ађански. Др. Јанош, 

- Илеш др Чила,  

- Мартиновић др Викторија , 

- Вујковић – Ламић др Данијела, 

- Данчо Тот др Елвира,  

- Радић др Весна, 

- Николић др Славица и 

- Мора др Саболч.   

Члан 2. 

 

 Утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврде о смрти, доктори медицине из члана 

1. овог решења, вршиће за сва матична подручја на територији општине Бачка Топола. 

 

Члан 3. 

 

 Средства за послове из члана 1. овог решења, обезбеђују се у буџету општине Бачка Топола. 

 

Члан 4. 

 

 Међусобна права и обавезе између општине Бачка Топола и Дома здравља „Др. Јанош Хаџи“ 

у Бачкој Тополи регулисаће се уговором. 

 

Члан 5. 

 

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о одређивању доктора медицине за 

стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде 

о смрти, број 51-1/2011 од 16.11.2011.године. 

 

Члан 6.  
 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                      

БАЧКА ТОПОЛА                                                                                   

Број:51-2/2013 

Дана: 24.01.2013..год. Председник општине 

Бачка Топола Мелинда Кокаи-Мерњак, с.р. 

 

17. 

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', 

бр. 119/2012) и члана 68. тачка 8. Статута општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка 

Топола'', бр. 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Председник општине  Бачка Топола, дана 31.01.2013. 

године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  
НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП ''КОМГРАД'' БАЧКА ТОПОЛА 

 

I 
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 Даје се сагласност на цене комуналних услуга ЈП „Комград“ Бачка Топола и то: 

 

I. ЗА ДОМАЋИНСТВА 
 

1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ    од 01.02.2013.   

- накнаде за утрошену воду               
  

47,50 дин/m
3
 

- накнада за коришће воде  
  

0,32 дин/m
3
 

- накнада за заштиту вода  
  

0,27 дин/m
3
 

- накнада за мерно место       36,49 дин/прикључак месечно 

                                                                                                                    

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА   од 01.02.2013.  

- накнада за одвођење отпадних вода             
 

23,75 дин/m
3
 

- накнада за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење отпадних вода       90,49 дин/стамб.јед./месечно  
                                                                       

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА   од 01.02.2013.  

- накнада за изношење смећа  
 

3,77 дин/m
2
 

- накнада за текуће одржавање и     

    замену посуда за смеће   36,49 дин/стамб.јед./месечно 

- накнада за уређење депоније смећа          36,49 дин/стамб.јед./месечно  

- накнада за изношење смећа   363,69 дин/тип.канта/месечно  

       90,93 дин/тип.вреће/по врећи    

- изношење смећа по насељеним местима:  424,30 дин/месечно 

- 4 пута месечно    242,46 дин/месечно     

- 2 пута месечно                   90,93 дин/тип.вреће/по врећи      

             

II. БУЏЕТСКЕ УСТАНОВЕ 
1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ     од 01.02.2013.  

- накнаде за утрошену воду                          
 

47,50 дин/m
3
 

- накнада за коришће воде   
    

0,80 дин/m
3
 

- накнада за заштиту вода   
    

0,72 дин/m
3
 

- накнада за мерно место        90,93 дин/прикључак месечно 
                                                                                                                      

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА   од 01.02.2013.  

- накнада за одвођење отпадних вода          
 

23,75 дин/m
3
 

- накнада за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење отпадних вода  272,77 дин/субјекту/месечно  
                                                                         

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА  од 01.02.2013.  

- накнада за изношење смећа  
  

3,77 дин/m
2
 

- накнада за текуће одржавање и     181,84 дин/ 

   замену посуда за смеће    субјекту/месечно  

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

III.  ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ И ВОЈСКУ 
 

1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ    од 01.02.2013.  

- накнаде за утрошену воду                           
 

142,59 дин/m
3
 

- накнада за коришће воде          
      

0,80 дин/m
3
 

- накнада за заштиту вода   
  

   0,72 дин/m
3
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- накнада за мерно место           90,93 дин/прикључак месечно 

                                                                           

                                                                                                                      

 

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА   од 01.02.2013.  

- накнада за одвођење отпадних вода             70,31 дин/м
3 

- накнада за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење отпадних вода      272,77 дин/субјекту/месечно  

 
3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА  од 01.02.2013.  

- накнада за изношење смећа 

I. привреда       
 

11,88 дин/m
2
 

II.самосталне делатности   плаћају изношење смећа 

 

према површини пословног простора и то до 50 m
2
: 

1. Група: златаре, часовничари, галерије,  

           атељеи, хемијско чишћење, оптичари     727,39 дин/месечно 

2. Група: агенције, пржионе, апотеке, 

           приватни вртићи-школе, банке, 

           мењачнице, адвокатске канцеларије    1.091,08 дин/месечно 

3. Група: кладионице, трговине прехр.пр., 

           погребне радње, цвећаре, продавнице пића,  

          фризерски и козметички салони, теретане 1.212,31 дин/месечно 

4. Група: прехрамбена роба, угоститељски 

           објекти, пицерије, ћевабџинице, ординације, 

           ауто сервиси, столари, пекари, рибарнице 1.454,77 дин/месечно 

5. Група: пијаце-тржнице, пиљарнице     1.697,23 дин/месечно 
 

- а за површине изнад 50 m
2
 поред паушала 

 утврђеног за одређене групе износ од       
  
     11,88 дин/ m

2
 

 

- накнада за текуће одржавање и замену посуда за смеће 

I. привреда     1.515,38 дин/субјекту/месечно  

II.самосталне делатности: 

1. и  2. Група               90,93 дин/месечно  

3. Група         181,84 дин/месечно     

4. Група         606,16 дин/месечно 

         

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

 

II 
 

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

01.02.2013. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 38-1/2013-V 

Дана: 31.01.2013.                                                                      Председник општине 

Бачка Топола                                                                                      Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р.  
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18. 

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', 

бр. 119/2012), члана 68. тачка 8. 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) Председник општине  

Бачка Топола дана 31.01.2013. 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: 

 

       

А. КОРИШЋЕЊЕ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА 
  ред.   Опис и јединица                      јед.              Примена  

   бр.    комуналних услуга                мере                 од 01.02.2013.       
___________________________________________________________ 
1. Превоз погребне опреме и посмртних 

    остатака са припремом опреме и  

    дезинфекцијом 

a. у граду                                            случ                        1.051,86 дин              

б.  ван града са пратиоцем и чекањем 

                                                              случ     1.366,34+70%ц.б.     

                                                                          

    в. хитна интервенција             

(саобраћајни удес, насилна смрт) 

                                                                   час                               3.236,48 дин             

2. Припрема венца са исписивањем 

    траке                                                     ком                                 161,82 дин           

3. Погребне услуге које нису обухваћене 

    ценовником обрадиће се посебном 

    понудом 

4. Преузимање и смештај покојника 

    од других служби 

a. у радно време                               случ                                323,65 дин              

б.   ван радног времена                      случ                                  485,47 дин                 

    в.   у времену од  

      21,00 – 8,00 часова                случ                                  970,94 дин                

 

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)  

                                                                     случ                            1.618,23 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 % 
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2. Коришћење расхладног уређаја 

 

                                                                   сат                                    152,67 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                         5.016,53 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                        1.213,67 дин                                    

б.   ископ и затрпавање раке за одрасле 

                                                                  случ                               3.236,48 дин              

- ископ и затрпавање раке за социјално 

   угрожена лица  50 % од цене из тачке б.     1.618,28 дин                

в.   ископ и затрпавање раке у бетонском 

оквиру                                                 случ                              3.560,12 дин    

ископ и затрпавање раке у бетонским  

оквиром са монтажном плочом                          

                                                            случ                              4.854,70 дин                       

г.   ископ и затрпавање раке у бетонском  

оквиру са фиксном плочом                           

                                                              случ                               5.663,83 дин       

                                                          

   д.   ископ и затрпавање улаза у                     

класичну гробницу                            случ                                4.449,18 дин 

                         

  ђ.   скидање и постављање монт.плоча 

          за улаз у гробницу у низу                 случ                                4.854,70 дин 

                         

2. Хигијенско спремање костију приликом 

    ископа раке                                              случ                               647,31 дин       

 

3. Хигијенско спремање сандука и костију 

    у гробници                                               случ                             1.780,05 дин                         

  

Г. ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА       
 

1. Закуп гробног места  

    по особи годишње                                  1 година                           226,70 дин 

                                                                       

     

2. Накнада за закуп у  

    гробници  годишње 

a. гробница до 4  особе                         1 година                          606,15 дин                                            

б.   гробница за више од 4 особе            1 година                          809,82 дин                                       
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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                       5.663,83 дин                                              

a. ископ и затрпавање дечје раке 

                                                                           случ                       1.618,23 дин                                              

б.   ископ и затрпавање раке                           случ                       4.045,58 дин                                         

в.   ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру 

                                                                           случ                       4.854,70 дин                  

г.    ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру 

са монтажном плочом                               случ                        6.068,39 дин                                      

д.   ископ и затрпавање раке у бетонском 

оквиру са фиксном плочом                       случ                        7.282,07 дин                 

    ђ.   отварање и затварање гробнице 

бочни улаз                                                 случ                          6.068,39 дин                       

е.   отварање и затварање гробнице 

горњи улаз                                                 случ                          4.854,70 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                                            дин                             970,24       

- 2 особе                                            дин                            1.941,89                  

- више од 2 особе                             дин                            2.912,82                 

 

2. Дозвола за постављање споменика 

    или обележје на раку за 

    - 1 особу                                            дин                               647,31                                

- 2 особе                                            дин                            1.294,59                  

- више од 2 особе                             дин                            1.941,89                  

 

3. Дозвола за постављање надгробног 

    дела гробнице по особи                  дин                            1.224,03                                 

 

4. Дозвола за постављање споменика 

    или обележја на гробници, по особи   

                                                              дин                              1.941,89                                  

5. Дозвола за мање поправке на 

    гробном месту или гробници 

- по особи                                       дин                                  647,31                                     

 

Е. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНИХ МЕСТА  
 

1. Одржавање гробног места по  

    особи годишње                                дин                              413,02                                          
                                                              

2. Одржавање породичне гробнице 

    - до 4 особе   годишње                   дин                               258,93 
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- преко 4 особе годишње                дин                              258,93             

Ж. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ПОХРАЊИВАЊА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
 

- похрањивање урне у врт сећања 
 

1. Похрањивање урне, посипање      по случ                         1.773,60 дин 
 

2. Дозвола за постављање Импал плоче 

    на зид  у Врту сећања                    по особи                        1.224,03 дин 
 

3. Одржавање травњака и ружа       годишње                         2.521,61 дин 
 

- похрањивање урне у гроб, гробницу и касету 
 

4. Отварање и затварање касете,  

    гроба, гробнице – скидање и  

    враћање плоче                               по случ                             5.128,07 дин 
 

5. Похрана урне                                по случ                              1.733,60 дин 
 

6. Годишњи закуп касете у колумбаријуму 

      (4 урне)                                      годишње                                218,22 дин 
 

7. Годишњи закуп касете у розаријуму 

      (4 урне)                                      годишње                                424,30 дин 
 

8. Годишња накнада за уређење и одржавање  

      површине гробља за касету у колумбаријуму 

                                                         годишње                                  509,17 дин 
 

9. Годишња накнада за уређење и одржавање 

      површине гробља за касету у розаријуму   

                                                         годишње                     1.006,21 дин   

 

II 
 

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

01.02.2013. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 38-1/2013-V 

Дана:31.01.2013.                                                                      Председник општине 

Бачка Топола                                                                                          Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р.  

 

19. 

 На основу члана 35. Закона о друштвеној бризи о деци (''Сл. гласник РС'', број 49/92, 29/93, 

53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/2002-др. закон, 62/2003-др. закон, 64/2003-

испр.др.закона, 101/2005-др. закон и 18/2010-др. закон), члана 25. Закона о финансијској подршци 

породици са децом (''Сл. гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 68. став 1. тачка 8. 

Статута општине Бачка Топола (''Сл. лист општине Бачка Топола'', број 15/2008, 1/2009, 6/2010 и 

9/2012) Председник општине Бачка Топола дана 5. фебруара 2013. године, доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ''БАМБИ'' 

БАЧКА ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова 

боравка деце у Предшколској установи  за децу ''БАМБИ'' Бачка Топола (у даљем тексту: 
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Правилник), утврђују се услови, начин и поступак остваривања права на регресирање трошкова 

боравка деце у Предшколској установи  за децу ''БАМБИ'' Бачка Топола (у даљем тексту: Установа), 

у складу са Законом о друштвеној бризи о деци (у даљем тексту: Закон). 

 
Члан 2. 

 
 Право на регресирање трошкова боравка деце у Установи има родитељ, усвојилац и старатељ 

који има пребивалиште на територији општине Бачка Топола  према следећим условима: 

 

 А) целодневни боравак (јаслени и обданишни узраст): 
1. за дете које користи услуге целодневног боравка и похађа припремни предшколски 

програм режијски трошкови боравка умањују се за 5%; 

2. право на накнаду трошкова целодневног боравка у Установи остварује дете из породице 

у стању социјалне потребе, с тим да наведене трошкове сноси Оснивач у целости; 

3. право на накнаду трошкова целодневног боравка у Установи остварују деца без 

родитељског старања која су у старатељским или хранитељским породицама, под 

условом да је за њих остварено право на дечији додатак, и те трошкове сноси Оснивач у 

целости; 

4. право на накнаду трошкова целодневног боравка у Установи остварује дете трећег 

односно четвртог реда рођења, с тим да наведене трошкове сноси Оснивач у целости; 

5. за двоје деце истих родитеља, усвојилаца или старатеља која користе услуге целодневног 

боравка у Установи, за друго дете по реду рођења режијски  трошкови боравка умањују 

се за 5%; 

6. накнаду трошкова целодневног боравка у Установи за децу без родитељског старања на 

смештају у установама социјалне заштите и за децу са сметњама у развоју под условом да 

је за њих остварено право на дечији додатак на основу члана 23. и 24. Закона о 

финансијској подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 и 

107/2009) финансира Министарство рада и социјалне политике на основу достављених 

месечних Извештаја од стране надлежног органа. 

 

Б) полудневни боравак (припремни предшколски програм) 
1. за дете које користи услуге полудневног боравка и похађа припремни предшколски 

програм режијски трошкови боравка умањују се за 5%; 

2. право на накнаду трошкова боравка у Установи остварује дете из породице у стању 

социјалне потребе, с тим да наведене трошкове сноси Оснивач; 

3. право на накнаду трошкова полудневног боравка у Установи остварују деца без 

родитељског старања која су у старатељским или хранитељским породицама, под 

условом да је за њих остварено право на дечији додатак, и те трошкове сноси Оснивач у 

целости; 

4. право на накнаду трошкова полудневног боравка у Установи остварује дете трећег 

односно четвртог реда рођења, с тим да наведене трошкове сноси Оснивач у целости; 

5. за двоје деце истих родитеља, усвојилаца или старатеља која користе услуге полудневног 

боравка у Установи, за друго дете по реду рођења режијски трошкови боравка умањују се 

за 5%; 

6. накнаду трошкова полудневног боравка у Установи за децу без родитељског старања на 

смештају у установама социјалне заштите и за децу са сметњама у развоју под условом да 

је за њих остварено право на дечији додатак на основу члана 23. и 24. Закона о 

финансијској подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'', број 16/2002, 115/2005 и 

107/2009) финансира Министарство рада и социјалне политике на основу достављених 

месечних Извештаја од стране надлежног органа. 

 

За све остале категорије које нису наведене у тачкама А и Б, трошкови боравка у Установи 

утврђују се у висини од 20% од економске цене услуга. 
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Члан 3. 
 

 За остваривање права из члана 2. Овог Правилника, подносилац захтева за регресирање 

трошкова боравка у Установи, дужан је да приложи следећу документацију: 

1. Копију личне карте за подносиоца захтева, 

2. Потврду о пријави пребивалишта за децу за коју се тражи остваривање права; 

3. Изводи из МКР за сву децу у породици или последње Решење о остваривању права на дечији 

додатак; 

4. Потврду о упису детета у Установу и  

5. Потврду Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош да је породица у 

стању социјалне потребе. 
 

 

Члан 4. 
 

 Поступак за остваривање права из овог Правилника спроводи надлежни орган Општинске 

управе у сарадњи са Установом. 

Приликом пријаве детета у Установу сходно члану 2. подноси се документација из члана 3. 

Овог Правилника за остваривање права на накнаду укупних трошкова боравка у Установи за сваку 

школску годину, с тим да се право на регресирање трошкова боравка признаје од првог дана 

наредног месеца по подношењу захтева. 

 О остваривању права из члана 2. Овог Правилника одлучује надлежни орган Општинске 

управе на основу достављене документације. 

 

Члан 5. 
 

 Незадовољни корисници услуга могу упутити приговор везан за утврђену висину права за 

регресирање трошкова боравка у Установи Општинском већу општине Бачка Топола у року од 15 

(петнaест) дана  од дана пријема Решења. 

 

Члан 6. 
 

 Родитељи, усвојиоци или старатељи су дужни да благовремено, у року од 15 дана пријаве 

промене које утичу на губитак или обим права утврђених чланом 2. овог Правилника. 

 

Члан 7. 
 

 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима и начину 

остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи ''БАМБИ'' Бачка 

Топола број 110-13/2011-II-2 од 28.10.2011. године. 

 

Члан 8. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Бачка Топола''. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 110-1/2013-II-2 

Дана: 5.02.2013.год. Председник општине 

БАЧКА ТОПОЛА Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р. 
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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». 
 

Редни 

број 
С А Д Р Ж А Ј СТРАНА 

   

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

Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола 
18 

   

13. Решење о распоређивању средстава за финансирање делатности националних 

савета у 2013. години 
18 

   

14. Решење о образовању Комисије за доделу средстава у области јавног 

информисања 
20 

   

15. Решење о образовању Општинског савета за управљање миграцијама 20 

   

16. Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти 

 

21 

   

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

Топола 
22 

   

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

Топола 
25 

   

19. Правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова 

боравка деце у Предшколској установи за децу „Бамби“ Бачка Топола 
28 
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