На основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007) и члана 42.тачка 1. и члана 127. став 6. Статута општине Бачка Топола („Службени лист
општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009 и 6/2010), Скупштина општине Бачка Топола, на седници
одржаној дана 8. новембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Члан 1.
У Статуту општине Бачка Топола (Службени лист општине Бачка Топола“, број 15/2008, 1/2009 и
6/2010) у члану 16. тачка 20. мења се и гласи:
20. а) Организује заштиту и спасавање кроз нормативну активност у својој надлежности, доноси
одговарајућа планска документа, формира одговарајућа оперативна стручна тела – службе и јединицe
цивилне заштите, координирано делује и сарађује са надлежним службама, сарађује са суседним
јединицама локалне самоуправе, сарађује са општинама и регијама суседних земаља у циљу спречавања
настајања катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и
материјална добра на територији општине у складу са важећим законом и подзаконским прописима.
б) Организује противпожарну заштиту кроз доношење општих и појединачних аката из своје
надлежности, обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара кроз одговарајућа планска
решења у просторним и урбанистичким плановима, доноси акте за унапређење стања заштите од пожара,
доноси планска документа везана за заштиту од пожара на нивоу општине, формира опрема
професионалну ватрогасну јединицу општине, формира стручно-оперативна тела – службе за
превентивно и оперативно деловање на заштити од пожара, организује пружање помоћи код отклањања
последица проузрокованих пожаром, у складу са важећим законом и подзаконским прописима.
ц) Организује припрема локалне самоуправе за живот и рад грађана у ратном и ванредном
стању, организује одбрамбене припреме у оквиру којих се реализују задаци из Плана одбране Републике
Србије.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бачка
Топола“.
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