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122. 

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 28.12.2011. 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  од 01.01.2012.  од 01.07.2012. 

- накнаде за утрошену воду               40,36 дин/m
3  

43,18 дин/m
3
 

- накнада за коришће воде     0,272 дин/m
3  

0,291 дин/m
3
 

- накнада за заштиту вода     0,242 дин/m3  0,242 дин/m3 

- накнада за мерно место     31,00 дин/  33,17 дин/ 

прикључак месечно   прикључак месечно 

                                                                           
                                                                                                                      
2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА  од 01.01.2012. од 01.07.2012. 

- накнада за одвођење отпадних вода             20,18 дин/m
3 

21,59 дин/m
3
 

- накнада за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење отпадних вода           77,25 дин/ 82,26 дин/ 

стамб.јед./месечно стамб.јед./месечно 

 

                                                                         

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА  од 01.01.2012. од 01.07.2012. 

- накнада за изношење смећа   3,21 дин/m2  3,43 дин/m2 

- накнада за текуће одржавање и   31,00 дин/  33,17 дин/ 

    замену посуда за смеће   стамб.јед./месечно стамб.јед./месечно 

- накнада за уређење депоније смећа     31,00 дин/  33,17 дин/ 

стамб.јед./месечно стамб.јед./месечно 

- накнада за изношење смећа  309,00 дин/  330,63 дин/ 

тип.канта/месечно тип.канта/месечно 

      77,25 дин/  82,66 дин/ 

тип.вреће/по врећи   тип.вреће/по врећи 

 

- изношење смећа по насељеним местима 

- 4 пута месечно    360,50 дин/месечно   385,73дин/месечно  

- 2 пута месечно               206,00 дин/месечно   220,42 дин/месечно 

      77,25 дин/    82,66 дин/ 

тип.вреће/по врећи   тип.вреће/по врећи 
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II. БУЏЕТСКЕ УСТАНОВЕ 
 
1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ    од 01.01.2012. од 01.07.2012. 

- накнаде за утрошену воду                          40,36 дин/m3 43,18 дин/m3 

- накнада за коришће воде           0,68 дин/m
3    

0,73 дин/m
3
 

- накнада за заштиту вода           0,61 дин/m3    0,65 дин/m3 

- накнада за мерно место         77,25 дин/    82,66 дин/ 

прикључак месечно 

                                                                           
                                                                                                                      

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА  од 01.01.2012. од 01.07.2012. 

- накнада за одвођење отпадних вода          20,18 дин/m
3 

21,59 дин/m
3
 

- накнада за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење отпадних вода       231,75 дин/  247,97 дин/ 

   субјекту/месечно субјекту/месечно 

                                                                         

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА од 01.01.2012. од 01.07.2012. 

- накнада за изношење смећа   3,21 дин/m
2  

3,43 дин/m
2
 

- накнада за текуће одржавање и   154,50 дин/  165,31 дин/ 

   замену посуда за смеће  субјекту/месечно субјекту/месечно 

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

 

III.  ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ И ВОЈСКУ 
 

1. ИСПОРУКА ПИТКЕ ВОДЕ   од 01.01.2012. од 01.07.2012. 

- накнаде за утрошену воду                           121,15 дин/m3 129,63 дин/m3 

- накнада за коришће воде              0,68 дин/m
3      

0,73 дин/m
3
 

- накнада за заштиту вода              0,61 дин/m
3  

   0,65 дин/m
3
 

- накнада за мерно место           77,25 дин/   82,66 дин/ 

прикључак месечно 

                                                                           
                                                                                                                      

2. ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА  од 01.01.2012. од 01.07.2012. 

- накнада за одвођење отпадних вода            59,74 дин/мес 63,92 дин/мес 

- накнада за коришћење водопривредних 

објеката за одвођење отпадних вода        231,75 дин/ 247,97 дин/ 

субјекту/месечно субјекту/месечно 

 

3. ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА од 01.01.2012. од 01.07.2012. 

- накнада за изношење смећа 

I. привреда       10,09 дин/m
2 

10,80 дин/m
2
 

II.самосталне делатности плаћају изношење смећа 

према површини пословног простора и то до 50 m2: 

1. Група: златаре, часовничари, галерије,  

           атељеи, хемијско чишћење, оптичари  618,00 дин/месечно   661,26 дин/месечно 

 

2. Група: агенције, пржионе, апотеке, 

           приватни вртићи-школе, банке, 
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           мењачнице, адвокатске канцеларије   927,00 дин/месечно    991,89 дин/месечно 

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

           погребне радње, цвећаре, продавнице пића,  

          фризерски и козметички салони, теретане    1.030,00 дин/месечно 1.102,10 дин/месечно 

4. Група: прехрамбена роба, угоститељски 

           објекти, пицерије, ћевабџинице, ординације, 

           ауто сервиси, столари, пекари, рибарнице    1.236,00 дин/месечно 1.322,52 дин/месечно 

5. Група: пијаце-тржнице, пиљарнице                 1.442,00 дин/месечно 1.542,94 дин/месечно 

 

- а за површине изнад 50 m2 поред паушала 

 утврђеног за одређене групе износ од       10,09 дин/ m
2   

     10,80 дин/ m
2
 

 

- накнада за текуће одржавање и замену посуда за смеће 

I. привреда            1.287,50 дин/  1.377,62 дин/ 

субјекту/месечно субјекту/месечно 

II.самосталне делатности: 

1. и 2. Група    77,25 дин/месечно     82,66дин/месечно  

3. Група   154,50 дин/месечно        165,31 дин/месечно     

4. Група   515,00 дин/месечно   551,05 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 

01.01.2012. године. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 38-12/2011-V 

Дана: 28.12.2011.                                                                     Председник општине 

Бачка Топола                                                                                                       Баби Атила,с.р. 

 

 

123. 

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 28.12.2011. 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 
  ред.бр.   Опис и јединица                      јед.            

              комуналних услуга                   мере                                   

                                                                                 од 01.01.2012.      од 01.07.2011.  
___________________________________________________________дин_______________ 
1. Превоз погребне опреме и посмртних 

    остатака са припремом опреме и  

    дезинфекцијом 

a. у граду                                            случ                        893,68                   956,24              

б.  ван града са пратиоцем и чекањем 

                                                              случ                     1.160,87+70%ц.б.  1.242,13+70%ц.б.     

                                                                          

    в. хитна интервенција             

(саобраћајни удес, насилна смрт) 

                                                                   час                              2.749,77                2.942,25             

2. Припрема венца са исписивањем 

    траке                                                     ком                                137,49                    147,11           

3. Погребне услуге које нису обухваћене 

    ценовником обрадиће се посебном 

    понудом 

4. Преузимање и смештај покојника 

    од других служби 

a. у радно време                               случ                                 274,98                  294,23              

б.   ван радног времена                      случ                                 412,47                   441,34                 

    в.   у времену од  

      21,00 – 8,00 часова                случ                            824,93                  882,67                

 

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                           1.374,88                 1.471,12       

НАПОМЕНА: Трошкови коришћења капеле увећају се 25 % у зимском периоду 

                         од  01.10. - 30.04.  

- цене коришћења капеле за смештај посмртних остатака из става 1. ове подтачке 

   за социјално угрожена лица умањује се за 50 % 

2. Коришћење расхладног уређаја 

 

                                                                   сат                                   129,71                    138,79                          

3. Свечани чин сахрањивања  

    посмртних остатака 

-    пренос посмртних остатака од 

капеле до места укопа или 

возила, урачунати пратиоци, 

пренос венаца,  музика и  

дезинфекција                                    случ                           4.262,13                4.560,48                          

- свечани чин сахрањивања посмртних остатака из става 1. ове подтачке, 

   за социјално угрожена лица умањују се за 75 %       
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В. УКОП ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
1. Укоп посмртних остатака, урачунат ископ 

    и затрпавање гробног места са дезинфекцијом 

a. ископ и затрпавање дечије раке  
                                                                      случ                       1.031,16               1.103,34                                    

б.   ископ и затрпавање раке за одрасле 

                                                                  случ                        2.749,77               2.942,25              

- ископ и затрпавање раке за социјално 

   угрожена лица  50 % од цене из тачке б.              1.374,92              1.471,16                

в.   ископ и затрпавање раке у бетонском 

оквиру                                                 случ                      3.024,74              3.236,47    

ископ и затрпавање раке у бетонским  

оквиром са монтажном плочом                          

                                                            случ                 4.124,64              4.413,36                       

г.   ископ и затрпавање раке у бетонском  

оквиру са фиксном плочом                           

                                                              случ                      4.812,09              5.148,94       

                                                          

   д.   ископ и затрпавање улаза у                     
класичну гробницу                            случ                        3.780,10             4.044,71 

                         

  ђ.   скидање и постављање монт.плоча 
          за улаз у гробницу у низу                 случ                         4.124,64             4.413,36 

                         

2. Хигијенско спремање костију приликом 

    ископа раке                                              случ                             549,96            588,46       

 

3. Хигијенско спремање сандука и костију 

    у гробници                                               случ                        1.512,37          1.618,23                         

  

Г. ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА       
 

1. Закуп гробног места  
    по особи годишње                                  1 година                    192,61             206,09 

                                                                       

     

2. Накнада за закуп у  

    гробници  годишње 

a. гробница до 4  особе                         1 година                       515,00            551,05                                            

б.   гробница за више од 4 особе            1 година                       688,04            736,20                                       

 
 
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                       4.812,09          5.148,94                                              

a. ископ и затрпавање дечје раке 

                                                                           случ                      1.374,88           1.471,12                                              

б.   ископ и затрпавање раке                           случ                      3.437,20           3.677,80                                         

в.   ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру 

                                                                           случ                      4.124,64           4.413,36                  
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г.    ископ и затрпавање раке у бетонском оквиру 

са монтажном плочом                               случ                      5.155,81           5.516,72                                      

д.   ископ и затрпавање раке у бетонском 

оквиру са фиксном плочом                       случ                     6.186,97           6.620,06                 

    ђ.   отварање и затварање гробнице 

бочни улаз                                                 случ                      5.155,81            5.516,72                       

е.   отварање и затварање гробнице 

горњи улаз                                                 случ                      4.124,64           4.413,36                              

                                                                                                                  

 

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 еxумацији. 

 

 

Ђ. ГРАЂЕВИНСКИ И КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ 
 

1. Дозвола за постављање оквира  

    на раку за: 
- 1 особу                                            дин                              824,93               882,67       

- 2 особе                                            дин                           1.649,86           1.765,35                  

- више од 2 особе                             дин                           2.474,79           2.648,02                 

 

2. Дозвола за постављање споменика 

    или обележје на раку за 

    - 1 особу                                            дин                              549,96              588,46                                

- 2 особе                                            дин                            1.099,91           1.176,90                  

- више од 2 особе                             дин                            1.649,86           1.765,35                  

 

3. Дозвола за постављање надгробног 

    дела гробнице по особи                  дин                    1.039,95           1.112,75                                 

 

4. Дозвола за постављање споменика 

    или обележја на гробници, по особи   

                                                              дин                              1.649,86          1.765,35                                  

5. Дозвола за мање поправке на 

    гробном месту или гробници 

- по особи                                       дин                                 549,96             588,46                                     

 

Е. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНИХ МЕСТА  
 

1. Одржавање гробног места по  

    особи годишње                                дин                              350,91               375,47                                          

                                                               

2. Одржавање породичне гробнице 
    - до 4 особе   годишње                   дин                              219,99                235,39 

                                                                                                        

- преко 4 особе годишње                дин                             219,99               235,39             

                                                           

Ж. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ПОХРАЊИВАЊА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА 
 

- похрањивање урне у врт сећања 
 

1. Похрањивање урне, посипање      по случ                         1.472,90            1.576,00 
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2. Дозвола за постављање Импал плоче 

    на зид  у Врту сећања                    по особи                       1.039,95            1.112,75 

 

3. Одржавање травњака и ружа       годишње                        2.142,40            2.292,37 

 

- похрањивање урне у гроб, гробницу и касету 
 

4. Отварање и затварање касете,  

    гроба, гробнице – скидање и  

    враћање плоче                               по случ                            4.356,90            4.661,88 

 

5. Похрана урне                                по случ                             1.472,90            1.576,00 

 

6. Годишњи закуп касете у колумбаријуму 

      (4 урне)                                      годишње                               185,40               198,38 

 

7. Годишњи закуп касете у розаријуму 

      (4 урне)                                      годишње                               360,50               385,73 

 

8. Годишња накнада за уређење и одржавање  

      површине гробља за касету у колумбаријуму 

                                                         годишње                                432,60               462,88 

 

9. Годишња накнада за уређење и одржавање 

      површине гробља за касету у розаријуму   

                                                         годишње                        854,90               914,74   

 

II 

 

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

01.01.2012. године. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 38-13/2011-V Председник Општине 

Дана: 28.12.2011. Баби Атила, с.р.  

Бачка Топол 

 

124. 

На основу члана 71. тачка 2. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 

Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010) и члана 12. Одлуке о јавном превозу путника на територији 

општине Бачка Топола  („Службени лист општине Бачка Топола“, број 9/2011) Општинско веће 
општине Бачка Топола дана 28.12.2011. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА ЛИНИЈСКОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ У ОПШТИНИ БАЧКА 

ТОПОЛА 
 

 БИРА СЕ као најповољнија понуда, понуђача „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ AД, Бечеј, Данила 
Киша 10. заведена под бројем 344-27/2011-V(1) од 21.12.2011. године, по Јавном конкурсу за  

прикупљање понуда за поверавање обављања линијског превоза путника у градском и приградском 

превозу у општини Бачка Топола број: 344-27/2011-V од дана 01.12.2011. године, на временски 

период од пет (5) година, почевши од 01. јануара 2012. године до 31. децембра 2016. године. 



Број 14. 28.12.2011. СТРАНА   354. OLDAL 2011.12.28. 14. szám 

 
 

 

 

Образложење 
 Наручилац је дана 01.12.2011. године расписао Јавни конкурс за  прикупљање понуда за 

поверавање обављања линијског превоза путника у градском и приградском превозу у општини 

Бачка Топола број: 344-27/2011-V од дана 01.12.2011. године, који је објављен у средствима јавног 

информисања на територији општине Бачка Топола, на сајту општине и у „Службеном листу 

општине Бачка Топола“. 

 Решењем Председника општине Бачка Топола број: 02-68/2011-V од 05.12.2011. године, 

образована Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса  ради поверавања oбављања линијског 

превоза. 
 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца је пристигло је две  понуде и то:   

• „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ AД, Бечеј, Данила Киша 10. и 

• GENERALI TRANSPORT COMPANY DOO,  Нови Сад, Сентандрејски пут 157. a 

 Поступак за отварање понуда је спроведен у складу са Одлуком о јавном превозу путника на 

територији општине Бачка Топола  („Службени лист општине Бачка Топола“, број 9/2011) о чему је 

Комисија сачинила Записник о отварању понуда  дана 21.12.2011. године. 
 Комисија је констатовала да је од пристиглих понуда, понуда коју је достављена од стране 

„БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ AД, Бечеј, Данила Киша 10.  била благовремена  потпуна и исправна, док је понуда 

GENERALI TRANSPORT COMPANY DOO,  Нови Сад, Сентандрејски пут 157 a, била благовремена, 

али непотпуна и неисправна. 

 Комисија је размотрила понуду понуђача „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ AД, Бечеј, Данила Киша 10,  те је 

извршила оцењивање на основу критеријума за оцењивање понуда одређених конкурсном 

документацијом, помоћу којих се одређује најповољнија понуда, и утврдила да ће иста обезбедити 

најквалитетније, најрационалније и најекономичније обављање јавног превоза путника у градском и 

приградском превозу на територији општине Бачка Топола. 

 С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву. 
 Одлука је коначна и доставља се свим учесницима Јавног конкурса у року од осам,  а 

објављује се и у „Службеном листу општине Бачка Топола“.    

 Најповољнији понуђач је дужан да у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке, приступи 

закључењу уговора, који у име општине Бачка Топола закључује Председник општине.    

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

Број : 344-27/2011-V      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дана: 28.12.2011.       Баби Атила, с.р. 

Бачка Топола                                                    

 

 

 

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 

   

122. 

 

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

Топола 347 

   

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

Топола 349 

   

124. Одлука о избору најповољније понуде за поверавање обављања линијског 

превоза путника у градском и приградском превозу у општини Бачка Топола 353 
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