
На основу члана 32. тачка1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана127. став 6. Статута општине Бачка Топола 
(„Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 1/2009, 6/2010 и 9/2012) Скупштина општине 
Бачка Топола, на седници одржаној дана 6. новембра 2014. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  СТАТУТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 

 
Члан 1. 

 
У Статуту општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“ бр.15/2008, 

1/2009, 6/2010 и 9/2012) у члану 16. додаје се нова тачка 21. која гласи : 
„ 21. израђује план одбране, планира и предузима мере за остваривање својих функција у ратном и 
ванредном стању, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из своје 
надлежности с одбрамбеним припремама АПВ и планом одбране РС, спроводи мере приправности 
и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању, 
обезбеђује изградњу јединственог система заштите и спашавања, обезбеђује укључење у 
телекомуникациони и информациони систем службе осматрања, обавештавања и узбуњивања и 
повезује се са Републичким центром, припрема и спроводи мере цивилне заштите опште намене и 
формира јединице цивилне заштите,“ 
 Досадашње тачке 21.до 43. постају 22. до 44. 

 
Члан 2. 

 
У члану 42. додају се нове тачке 7., 8., 9. и 10. које гласе : 

„ 7. Доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите опште намене на територији 
општине, 
    8.доноси план и програм система заштите и спасавања на територији општине, 
    9.доноси процену угрожености и план заштите спасавања у ванредним ситуацијама, 
  10.образује и поставља чланове Штаба за ванредне ситуације,“ 
 Досадашње тачке 7. до 32. постају 8. до 36.  
 

Члан 3. 
 

У члану 68. додају се нове тачке 6., 7. и  8. које гласе :  
„ 6.доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације за  територију општине, на предлог Штаба за 
ванредне ситуације, 
   7.предлаже Скупштини општине постављање и разрешење чланова Штаба за ванредне ситуације, 
    8.налаже активирање оспособљених правних лица од значаја за општину, на предлог Штаба за 
ванредне ситуације, „ 
 Досадашње тачке 6. до 13. постају 9. до 16. 
 

Члан 4. 
 

У члану 71. додају се нове тачке 4.и  5. које гласе : 
„ 4.доноси план одбране и усклађује га са насталим променама и потребама, 
   5.у случају ратног стања, доноси акте из надлежности Скупштине општине, с тим што је дужно да 
их поднесе на потврду Скупштини општине  чим она буде у могућности да се састане,“ 
 Досадашње тачке 4. до 10. постају 6. до 12. 
 

Члан 5. 
 



У члану 83.  додају се нове тачке 5. до 11. које гласе : 
„5.стара се о организовању и извршавању утврђене радне обавезе на територији општине и израђује 
план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
  6.планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним 
ситуацијама; 
  7.сачињава екстерни план заштите од удеса на територији општине ; 
  8.израђује план заштите и спасавања од поплава на територији општине; 
  9.планира, организује и спроводи заштиту и спасавање културно-историјских, материјалних и 
добара битних за опстанак, у условима елементарних непогода и других несрећа; 
  10.организује и спроводи обуку и оспособљавање повереника, заменика повереника и јединица 
цивилне заштите опште намене; 
  11.израђује дугорочни план развоја система заштите и спасавања за територију општине;“ 
 Досадашње тачке 5. до 7. постају 12. до 14. 
 

Члан 6. 
 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бачка Топола“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број: 110-17/2014-V Председник  
Дана: 6.11.2014. Скупштине општине 
Бачка Топола Фазекаш Роберт, с.р. 
 


