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94. 

 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 18/2001-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. 

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

дана 28.10.2011. 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: 

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. 

 

 Деца предшколског узраста – корисници услуга Установе, у зависности од састава породице 

имају право на регресирање трошкова боравка у Установи према следећим условима: 

 

А) Корисници целодневног боравка (јаслени и обданишни узраст): 
1. право на накнаду трошкова боравка у Установи остварује дете из породице у стању 

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

2. право на накнаду трошкова 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; 

3. трошкове целодневног боравка у Установи за треће и четврто дете на основу Правилника 
о ближим условима и начину остваривања права за регресирање дела трошкова боравка у 

предшколској установи за дете трећег, четвртог реда рођења (''Сл. лист АПВ'', број 

5/2005, 6/2005 и 2/2006) регресира Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 
политику и демографију,  

4. накнаду трошкова 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) Корисници полудневног боравка (припремни предшколски програм) 
1. за дете које користи услуге полудневног боравка и за дете које користи услуге 

полудневног боравка и похађа припремни предшколски програм трошкови боравка 

утврђују се у висини од 20% од економске цене услуга; 

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 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. трошкове полудневног боравка у Установи за треће и четврто дете на основу Правилника 

о ближим условима и начину остваривања права за регресирање дела трошкова боравка у 
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предшколској установи за дете трећег, четвртог реда рођења (''Сл. лист АПВ'', број 

5/2005, 6/2005 и 2/2006) регресира Покрајински секретаријат за здравство, социјалну 

политику и демографију,  

5. накнаду трошкова 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. 

 

Члан 3. 
 

 За остваривање права из члана 2. Овог Правилника, корисник услуга је дужан да поднесе 

захтев за регресирање трошкова боравка у Установи, и приложи следећу документацију: 
1. Потврду Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош да је породица у 

стању социјалне потребе и 

2. Копију Решења о утврђеном праву на дечији додатак. 
 

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. 

 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. 
 

 Корисници услуга 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 за децу 

''БАМБИ'' Бачка Топола од 28.08.2007. године. 
 

Члан 8. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01. новембра 2011. 

године, и објавиће се у ''Службеном листу општине Бачка Топола''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 110-13/2011-II-2 

Дана: 28.10.2011. год. Председник општине 

БАЧКА ТОПОЛА Баби Атила, с.р. 
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95. 

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 и 6/2010) 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,  

− Шомођи др Зита,  

− 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,  

− Вукелић др Весна,  

− Грујић др Роланд,  

− Ађански. др Јанош, 

− Илеш др Чила,  

− Мартиновић др Викторија , 

− Червенак др Данијела, 

− Тот др Елвира и  

− Мракић др Весна.   

 

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. 
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Члан 5. 
 

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

Бачка Топола“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                        

БАЧКА ТОПОЛА                                                                                               

Број: 51-1/2011 

Дана:16.11.2011.год. Председник општине 

Бачка Топола Баби Атила, с.р. 

 

 

 

 

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