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На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС“, бр. 

119/2012), члан 60. а у вези са чл. 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

47/11 и 93/12) члана 108. Статута Општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/08) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола  („Службени гласник СО Топола“, број 12/08), 

 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 11.01.2013. године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се условни отпис камата и мировање обавезе плаћања неплаћених изворних прихода 

доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, услови и обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на 

обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године по основу одређених локалних јавних прихода, као 

и отпис камате у другим случајевима прописаним овом одлуком за обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. 

октобром 2012. године.  

Члан 2. 

Изрази који се користе у овој одлуци  имају следеће значење:  

1)  Порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице, које на дан 31. октобра 2012. године 

има доспеле, а неплаћене обавезе по основу изворних  јавних прихода;  

2) Локални порези су изворни јавни приходи које утврђује, наплаћује и контролише јединица локалне 

самоуправе на основу закона и одлука скупштине јединице локалне самоуправе  

3)  Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, а 

који је евидентиран у пореском рачуноводству надлежног одељења јединице локалне самоуправе, на дан 31. октобра 

2012. године;   

4)  Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг;  

5) Текуће обавезе су обавезе по основу изворних јавних прихода које периодично доспевају за плаћања у 

смислу пореских прописа, односно других аката  почев од 1. јануара 2013. године;  

6) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који уређују рачуноводство и ревизију, 

разврстано као велико правно лице;  

7) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице које није велики порески 

обвезник у складу са тачком 6. ове Одлуке; 

8) Надлежни орган је Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности – Одсек за локалну 

пореску администрацију Општинске управе општине Топола. 

 

Мировање главног пореског дуга 

Члан 3. 

Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке, мирује од 1. јануара 2013. године, 

на начин и по поступку прописаним овом одлуком.  

Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2014. године.  

Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра 2013. године.  

Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског дуга, односно за чију наплату је покренут поступак 

принудне наплате, остварује право на мировање главног пореског дуга у смислу става 1. до 3. овог члана.  

Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног пореског дуга у случају из става 1. до 3. 

овог члана, као и у случају када је, ради принудне наплате пореског дуга, установљена забрана располагања новчаним 

средствима на текућем рачуну.  
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Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију наплату је покренут поступак принудне наплате,  

осим у случају када је ради принудне наплате пореског дуга установљена забрана располагања новчаним средствима на  

текућем рачуну, односно за који је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се на основу захтева који порески 

обвезник, у писаној форми, подноси надлежном органу. 

  

Члан 4. 

За време мировања главног пореског дуга до његове отплате у целости, не тече камата.  

За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом потрошачких цена, почев од 1. новембра 2012. 

године до отплате дуга у целости. 

Члан 5. 

Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако обавезе доспеле за плаћање, почев од 1. 

новембра 2012. године до 31. децембра 2012. године, плати најкасније до 31. јануара 2013. године.  

Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга, дужан је да од 1. јануара 2013. године 

редовно плаћа текуће обавезе.  

До добијања решења за текућу годину, порески обвезник је дужан да плаћа аконтације у висини обавезе за 

последње тромесечје године која претходи текућој години. 

 

Отпис камате 

Члан 6. 

Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се 50% камате по истеку 2013. године, 

а преостала камата по истеку 2014. године.  

 Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку првог 

полугодишта 2013. године, а преостала камата по истеку другог полугодишта 2013. године. 

Отпис камате  врши надлежни орган по службеној дужности. 

Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, а који 

до 31. јануара 2013. године измири пореске обавезе за новембар и децембар 2012. године, надлежни орган по службеној 

дужности отписује камату.  

Ако порески обвезник који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао камату, а нема 

даљих задужења, надлежни орган по службеној дужности отписаће камату. 

 

Плаћање главног пореског дуга на рате 

Члан 7. 

 Порески обвезници из члана 6. ове одлуке стичу право на плаћање главног пореског дуга на 24 месечне рате, 

без средстава обезбеђења, и то: 

 - мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године; 

 - велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године. 

 За време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је дужан да редовно плаћа текуће обавезе. 

 

Последице неизмиривања обавеза 

Члан 8. 

Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга, престане да редовно измирује текуће 

обавезе, главни порески дуг увећава се за припадајућу камату обрачунату у складу са прописом који уређује порески 

поступак и пореску администрацију, на први дан месеца који следи месецу у којем није измирио своју текућу обавезу.  

Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног пореског дуга на рате, не измири текућу обавезу 

или рату, надлежни орган одмах спроводи поступак принудне наплате сходно пропису који уређује порески поступак и 

пореску администрацију.  

 

Отпис камате у посебним случајевима 

Члан 9. 

 Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, надлежни орган отписаће камату и: 

 - пореском обвезнику који нема текуће обавезе; 

 - пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по основу једнократне пореске обавезе;  

 - предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код надлежног органа. 

 Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао само камату, а који 

нема текуће обавезе, надлежни орган по службеној дужности отписује камату.  

 

Прекид застарелости 

               Члан 10. 

 У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода мировања главног пореског дуга, прекида се 

застарелост права на наплату пореског дуга, а период за који је утврђено мировање пореског дуга не урачунава се у рок 

застарелости. 

 За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга. 
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Прекид поступка принудне наплате 

             Члан 11. 

 На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган прекида поступке принудне наплате. 

 

Ступање на снагу 

                                                                                               Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-11/2013-05-I 

Дана: 11.01.2013. године                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО-е, 

                                                                                                          Гаврило Николић, с.р. 

- 2 - 

На основу члана 29. став 1. тачка 8. и члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, 

број 11/2008) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/08),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 11.01.2013. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Даје се сагласност на Програм пословања ЈКСП ,,Топола“ Топола за 2013. годину, који је донео Управни 

одбор ЈКСП ,,Топола“ Топола  на седници од 28.12.2012. године, под бројем 3473. 

  
II     Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-13/2013-05-I 

Дана: 11.01.2013. године                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО-е,                                 

                                            Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011), члана 32. тачка 6. и 

члана 33. Статута ЈКСП „Топола“ из Тополе (број 1405 од 04.06.2010. године),  

Управни одбор ЈКСП „Топола“ из Тополе, на седници одржаној дана 28.12.2012. године, донео је: 

 

Ц Е Н О В Н И К 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ 

 

Члан 1. 

Утврђују се цене комуналних услуга које плаћају непосредни корисници, увећане за 5,5 % у односу на цене 

исказане у Ценовнику комуналних услуга које плаћају непосредни корисници („Службени гласник СО Топола“, број 

1/12) и то: 

Р.бр. ВРСТА УСЛУГА ВРСТА КОРИСНИКА 
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 
ЦЕНА 

1. ВОДА 

1. Грађани m
3
 29,00 

2. Предузећа m
3
 87,80 

3. Установе m
3
 50,60 

4. Вода за производњу напитака m
3
 270,80 

2. КАНАЛИЗАЦИЈА 

1. Грађани m
3
 9,09 

2. Предузећа m
3
 25,77 

3. Установе m
3
 14,90 

3. 
САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И 

ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА 

1. Грађани m
2 

2,82 

2. Предузећа m
2
 7,43 

3. Трговине m
2
 24,56 

4. Услужне делатности m
2
 16,37 

5. Установе m
2
 2,82 

4. 
САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И 

ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА ЗА СЕОСКА 

НАСЕЉА 

1. Грађани 
Члан 

домаћинства 
69,20 

2. Предузећа m
2
 4,44 

3. Трговине m
2
 11,07 

4.Услужне делатности m
2
 7,61 

5.Установе m
2
 1,54 
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5. 

НАКНАДА ЗА РАД 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА 

1. Грађани m
3
 8,92 

2. Предузећа m
3
 35,72 

3. Установе m
3
 17,86 

6. 

ФИКСНА МЕСЕЧНА НАКНАДА 

ЗА  ВОДОВОДНИ И 

КАНАЛИЗАЦ. 

ПРИКЉУЧАК 

1. Грађани ( до ¾'') Ком. 69,20 

2.Предузеће и радње   

- прикључак до 2'' Ком. 138,40 

- прикључак већи од 2'' Ком. 276,93 

7. 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТУ РОБУ И 

ДРУГЕ ПРОИЗВОДЕ ОД 

ВРЕДНОСТИ РОБЕ 

 

 

 

Вредност/дан 

6% од 

Вредности 

робе 

8. 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ 
 Вредност/дан 

6% од 

Вредности 

робе 

9. 
НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ 

ЗАНАТСКЕ ПРОИЗВОДЕ 
 Вредност/дан 

6% од 

Вредности 

робе 

10. 
ЗАКУП ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА 

6 МЕСЕЦИ 
 6 месеци/ком 4.455,00 

11. 

ЗАКУП ПОСТАВЉЕНОГ 

КИОСКА И ПРОДАЈНИ 

ПРОСТОР ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

ТЕЗГЕ 

 Месец/m 650,00 

12. 

ЗАКУП ПОЛОВИНЕ ПРОДАЈНОГ 

МЕСТА У ЛОКАЛУ ЗА ПРОДАЈУ 

МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА НА 6 

МЕСЕЦИ (1/2 тезге) 

 6 месеци/ком 2.070,00 

13. 

НАКНАДА ЗА ЗАУЗЕЋЕ 

ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА 

УЛИЦИ, ТРОТОАРУ И ДРУГОЈ 

ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У 

БЛИЗИНИ ПИЈАЦЕ 

 m
2
 

По одлуци 

СО Топола 

14. 

ЗАКУП, УРЕЂЕЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ ПОПУЊЕНОГ И 

НЕПОПУЊЕНОГ ГРОБНОГ 

МЕСТА 

 Година дана 365,00 

15. 
ЗАКУП, УРЕЂЕЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ ПРАЗНОГ 

ГРОБНОГ МЕСТА 
 Година дана 1.470,00 

16. 

НАКНАДА ЗА ПРЕКОМЕРНУ 

ПОТРОШЊУ ПРЕКО 20 m3 

МЕСЕЧНО ПО ПРИКЉУЧНОМ 

МЕСТУ 

 

 

 

m
3 

450,00 

 

Исказане цене су без ПДВ-а. ПДВ ће бити обрачунат по стопи од 8%, осим фиксне месечне накнаде за 

водоводни и канализациони прикључак и пијачних услуга (број 6-12) на које ће се додавати ПДВ у висини од 20%. 

 

Члан 2. 

Ступањем на снагу овог Ценовника престаје да важи Ценовник комуналних услуга које плаћају непосредни 

корисници („Службени гласник СО Топола“, број 1/12). 

 

Члан 3. 

Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине општине Топола, а објавиће се у 

„Службеном гласнику СО Топола“. 

 

Број: 3058 

Дана: 31.12.2012. године                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                           УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                                                                             Саша Живановић, с.р. 
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На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима (,,Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 

26. став 4. Одлуке о комуналним делатностима (,,Службени гласник СО Топола“, број 3/2006), члана 108. Статута 

општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола 

(,,Службени гласник СО Топола“, број12/08),  
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Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 11.01.2013. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга које плаћају непосредни корисници, који је донео 

Управни одбор ЈКСП ,,Топола“ Топола на седници од 28.12.2012. године под бројем 3058. 

  
II      Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-14/2013-05-I 

Дана: 11.01.2013. године                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО-е,                            

                                                                                                                                                       Гаврило Николић, с.р. 

 

- 5 - 

На основу члана 6. Одлуке о прерастању вашара „Опленачка берба“ у Општинску манифестацију „Опленачка 

берба“ („Службени гласник СО Топола“, број 9/2005), члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО 

Топола“, број 11/2008) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 

12/2008),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 11.01.2013. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима културно-туристичке манифестације 

„Опленачка берба 2012“ бр.400-8/2013-03 од 04.01.2013. године који је донео Савет манифестације „Опленачка берба 

2012“ општине Топола. 

 
II    Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-12/2013-05-I 

Дана: 11.01.2013. године               

                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СО-е,                                                            

  Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008) и члана 98. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008), у склопу разматрања 

Предлога Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ,,Стари Опленац“ Топола 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 11.01.2013. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I     Даје се сагласност на Предлог Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу ,,Стари 

Опленац“ д.о.о.Топола, који је код Општинске управе општине Топола заведен под бројем 40-9/2013-05 

од 08.01.2013. године, а код Хотела Опленац д.о.о. Топола под бројем 4 од 08.01.2013. године. 

 

 II     Овлашћује се заменик председника Скупштине општине Топола Живота Јовановић да потпише уговор из 

тачке 1. Овог Решења. 

 

 III   Решење ступа на снагу даном доношења,  а објавиће се  у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-10 /2013-05-I 

Дана: 11.01.2013. године    

                                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК СО-е,                                                            

  Гаврило Николић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 11. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 129/07), 

члана 29. став 1. тачка 11. и члана 108. Статута општине Тoпола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/08) и члана 

98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/08), 

Скупштина општине Тoпола на седници одржаној дана 11.01.2013. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу председника Скупштине општине Топола 

 
I 

ГАВРИЛО НИКОЛИЋ, пољопривредни техничар из Јеленца разрешава се дужности председника Скупштине 

општине Топола, са 15.01.2013. године, на лични захтев. 

 

II 

Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-5/2013-05-I 

Дана: 11.01.2013. године                                                                                                

                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО-е,                           

                                                                                                                                                      Живота Јовановић, с.р. 
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар Краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/811-017,  Факс: 034/811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола,  Драган Јовановић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


