
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011) и члана 108. Статута 

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника СО Топола („Сл. гласник 

СО Топола“, број 12/2008), Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 14.06.2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ФОРМИРАЊУ ТАРИФНИХ РАЗРЕДА ЗА ПОТРОШЊУ ВОДЕ 

 

1. ФОРМИРАЈУ СЕ тарифни разреди за потрошњу воде коју корисницима испоручује Јавно комунално 

стамбено предузеће „Топола“ из Тополе, у категорији „грађани“ (домаћинства), на следећи начин: 

 Потрошња до 20 m3 ће се тарифирати по цени из ценовника услуга Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Топола“ из Тополе, на који сагласност даје Скупштина општине Топола (у даљем тексту: 

основна цена); 

 Потрошња од 20 m3 до 35 m3 ће се тарифирати по цени два пута већој од основне цене; 

 Потрошња преко 35 m3 ће се тарифирати по цени пет пута већој од основне цене. 

2. Тарифни разреди ће се примењивати у периоду од 01. јула до 31. октобра, а ради рационализације 

потрошње воде у сушном периоду. 

3. На цене из тачке 1. ове одлуке биће примењен ПДВ у висини од 8%. 

4. Ступањем на снагу ове одлуке стављају се ван снаге Одлука о рационализацији потрошње воде („Сл. 

гласник СО Топола“, број ___/2006), Одлука о рационализацији потрошње воде („Сл. гласник СО 

Топола“, број 3/2007 и ___/2009) и Одлука о рационализацији потрошње пијаће воде („Сл. гласник СО 

Топола“, број 14/2012). 

5. Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

Образложење 

 

 Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ из Тополе је поднело иницијативу Скупштини општини Топола 

за доношење одлуке о формирању тарифних разреда за потрошњу воде у периоду од 01. јула до 31. октобра. 

 Подносилац иницијативе је навео да постоји огроман проблем са количином воде којом располаже, а 

нарочито у наведеном периоду. У том периоду потрошња далеко превазилази доток и расположиве количине, па је 

неопходно приступати и рестрикцијама. 

 Изузимање правних лица и предузетника (категорије „предзузећа“, „установе“ и „вода за производњу 

напитака“) је извршено због више цене коју плаћају ови корисници, чињенице да већина ових корисника не могу 

штедети до оптималне потрошње пијаће воде, због своје делатности (школе, производња, угоститељи и слично). 

 Из наведеног произилази да је неопходно увести и тарифне разреде као меру штедње, како би се спречило 

нерационално и прекомерно коришћење пијаће воде. 

 Разлике у ценама између првој и другог тарифног разреда, у којима се налази највећи број корисника из 

категорије „грађани“, мала је, како би се избегло финансијско оптерећивање појединих домаћинстава (домаћинства 

са већим бројем чланова, грађани са посебним потребама и слично). 

 У складу са свим наведеним, донета је одлука као у диспозитиву. 
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