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93.   

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 65. став 1. и 3. Статута општине Бачка 

Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“ број 5.1/2019), а у складу са Правилником о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби буџетске инспекције и 

Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, 

број: 17/2019), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

I 

Поставља се, Хелена Месарош из Победе, за помоћника Председника општине Бачка 

Топола за област друштвених делатности почев од 26. августа 2020. године. 

 

II 

Помоћник Председника оштине за област друштвених делатности:  

предлаже пројекте од значаја за Општину у области друштвених делатности, сачињава мишљења у 

вези са питањима која су од значаја за развој друштвених делатности, покреће иницијативе за 

успостављање сарадње и удруживање са другим јединицама локалне самоуправе, њиховим 

органима и службама у овој области, у земљи и иностранству, координира рад органа Општине над 

реализацијом осталих заједничких пројеката Општине са домаћим и страним финансијским 

органима и организацијама, сарађује са свим органима и институцијама који располажу податцима 

неопходним за обављање послова из његове надлежности и обавља и друге послове у области за 

коју је постављен, по налогу Председника општине. 

 

III 

 Помоћни Председника општине, као постављено лице, права и обавезе по основу рада 

остварује по основу закона и других прописа којима се регулишу права и обавезе запослених у 

јединицама локалне самоуправе.  

 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРЕЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-37/2020 

Дана: 26.08.2020. године 

Бачка Топола 

 

Председник  

општине Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 
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 На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 65. став 1. и 3. Статута општине Бачка 

Топола („Сл. Лист општине Бачка Топола“ број 5.1/2019), а у складу са Правилником о 

организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби буџетске инспекције и 

Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, 

број: 17/2019), Председник општине Бачка Топола доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 

I 

Поставља се Дијана Крњац, дипломирани економиста из Бачке Тополе, за помоћника 

Председника општине Бачка Топола за област пољопривреде и заштите животне средине и 

економског развоја почев од 26. августа 2020. године. 

 

II 

Помоћник Председника оштине за област пољопривреде и заштите животне средине и 

економског развоја:  

Ппредлаже пројекте од значаја за општину у области аграра, односно пољопривреде и заштите 

животне средине,сачињава мишљење у вези са питањима која су од значаја за развој аграра, 

односно пољопривреде  и заштите животне средине, покреће иницијативу за решавање питања из 

области аграра, односно пољопривреде и заштите животне средине на територији општине, даје 

упутства при решавању питања из области аграра, односно пољопривреде и заштите животне 

средине на територији општине, сарађује са свим установама, предузећима и другим субјектима у 

области аграра, однсно пољопривреде и заштите животне средине у процесу утврђивања и 

решавања проблематике везане за ове области на територији општине, даје мишљење о начину 

решавања проблематике везане за конкретне субјекте у области аграра, односно пољопривреде и 

заштите животне средине, сарађује са свим органима и институцијама који располажу подацима 

неопходним за обављање послова из његове надлежности. 

Предлаже пројекте од значаја за општину у области економског развоја,сачињава мишљења у вези 

са питањима која су од значаја за економски развој, покреће иницијативе за успостављање сарадње 

и удруживање са другим јединицама локалне самоуправе, њиховим органима и службама у овој 

области, у земљи и иностранству, координира рад органа општине над реализацијом осталих 

заједничких пројеката општине са домаћим и страним финансијским органима и организацијама, 

сарађује са свим органима и институцијама који располажу податцима неопходним за обављање 

послова из његове надлежности остварује сарадњу са домаћим и међународним организацијама, 

надлежним државним, покрајинским и општинским органима, институцијама, агенцијама, 

инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја, 

учествује у праћењу реализације: Стратегије економског развоја, општине, локалног еколошког 

акционог плана и Стратегије развоја система социјалне заштите општине Бачка Топола и учествује 

у конципирању и развијању пројеката из области локалног економског и одрживог развоја, 

учествује у праћењу конкурса и програма за доделу средстава и помоћи из домаћих и страних 

фондова и програма и припреми конкурсних материјала, као и праћење реализације остварених 

конкурса и програма, учествује у припреми маркетиншко-промотивних материјала, информативних 

кампања и промоција и представљања пословних концепата и потенцијала општине за страна 

улагања, учествује у стварању базе података „пословних информација“ од значаја за локални 

економски развој, учествује у контактима пружања подршке и информација заинтересованим 

инвеститорима и предузетницима из домена улагања и отварања предузећа, води базу података о 

пројектима који се генерирају и пласирају са територије општине и имају подршку локалне 

самоуправе, сачињава извештаје о реализацији послова, задатака и пројеката локалног економског и 

одрживог развоја, као представник Локалне канцеларије Фонда за развој АПВ обавља послове око 

реализације расписаних конкурса за кредитирање војвођанске привреде, обавља и друге послове у 

области за коју је постављен, по налогу Председника општине. 
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Спроводи утврђену политику локалног економског развоја; прикупља податке од  значаја за 

инвестирање у општину и предлаже подстицајне мере на унапређењу локалног економског развоја; 

остварује контакте и сарадњу са потенцијалним инвеститорима; сарађује са ресорним 

министарствима, привредном комором, као и другим органима, организацијама и институцијама;  

саставља извештаје, анализе и информације и обавља и друге послове по налогу председника 

општине. 

 

III 

 Помоћни Председника општине, као постављено лице, права и обавезе по основу рада 

остварује по основу закона и других прописа којима се регулишу права и обавезе запослених у 

јединицама локалне самоуправе.  

 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“ 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРЕЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА 

Број: 02-36/2020 

Дана: 26.08.2020. године 

Бачка Топола 

 

Председник  

општине Бачка Топола 

Сатмари Адриан, с.р. 

 
 

95. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 464-14/2020-V-3 

Дана: 08.09.2020. године 

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 

81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС 

РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014,145/2014 и 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020),  

члана 11. став 1 и 3,  и члана 35. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка 

Топола“  бр. 7-1/2017), као и на основу члана 68. став 1 тачка 10) Статута општине Бачка Топола 

(„Службени  лист  општине  Бачка  Топола“,  бр. 5/2019), а у складу са чланом 12. став 9 Одлуке о 

грађевинском земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 7-1/2017) на основу 

достављеног Извештаја и предлога решења донетог на седници Комисије за грађевинско земљиштe 

одржаној дана 20.08.2020. године, по спроведеном поступку отварања понуда по Одлуци о 

расписивању јавног огласа путем прикупљања понуда за отуђење (продају) грађевинског земљишта 

у јавној својини  општине Бачка Топола ради изградње број 464-14/2020-V од дана 17.07.2020. 

године,  Општинско веће дана 08.09.2020. године доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

    Отуђује се (продаје) грађевинско земљиште у јавној својини,  у 1/1 дела, Општине Бачка 

Топола, ул. Маршала Тита бр. 30,  уписано код Републичког геодетског завода Службе за катастар 

непокретности Бачка Топола у лист непокретности број  2680 К.О. Ново Орахово, и то парцеле 

број: 999/1, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју, површине од 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk72/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk81/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk64/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk24/11
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk121/12
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk42/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk50/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk98/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk132/14
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk145/14
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05-56 m2,  996/3, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју, у површини од 

09-70 m2, 996/4, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју,  у површини од 

19-86 m2 , 996/5, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју, у површини од 

04-96 m2 и 996/8, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју, у површини од 

00-19 m2,  у укупној површини од 40-27 m2  

након спроведеног поступка прикупљања понуда 

 

купцу METALWORK-2000 D.O.O. Ново Орахово, Бориса Кидрича бр. 41, Ново Орахово, Матични 

број:21256471,  ПИБ: 109861780, Шифра делатности :  4399, остали непоменути специфични 

грађевински радови,  ради изградње стамбено-пословног објекта. 

 

Купопродајна цена за отуђење грађевинског земљишта из става 1. овог решења износи 

780.000,00 динара, који износ  је  купац  дужан  у целости  да исплати  у року од 15 дана од дана 

достављања овог решења, на рачун Општине Бачка Топола број:  840-811151843-89  код  РС 

Министарство финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица – примања од продаје 

непокретности у корист нивоа општина, модел 97, позив на број 62-206, с тим да депозит уплаћен 

на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања у износу од 78.000,00  представља део понуђене 

цене и по доношењу овог решења се преноси на одговарајући рачун општине. 

Трошкове пореза и овере Уговора о купопродаји, пореза на пренос апсолутних права, као и 

трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима сноси купац. 

Рок  привођења земљишта намени  не може бити дужи од три (3) године од дана овере 

уговора о купопродаји. 

Купац  се обавезује  да  у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања  овог решења, а 

након уплате целокупне цене, закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини - 

Уговор о  купопродаји са  Општином Бачка Топола. 

У случају да у наведеном року купац не закључи  купопродајни уговор  ово решење ће се 

ставити ван снаге и купац изгубити право стицања власништва на грађевинском  земљишту из става 

1. овог решења. 

 

Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

Образложење 

 

Дана 17.07.2020. године   објављена је  Одлука  о расписивању јавног огласа путем 

прикупљања понуда  за отуђење (продају) грађевинског земљишта у јавној својини  општине   

општине Бачка Топола ради изградње, донетa од стране Општинског већа број 464-14/2020-V,  

(„Сл. лист општине Бачка Топола“,  бр. 20/2020). 

            Предмет отуђења је грађевинско земљиште у јавној својини,  у 1/1 дела, Општине Бачка 

Топола ул.Маршала Тита бр. 30,  уписано код Републичког геодетског завода Службе за катастар 

непокретности Бачка Топола у лист непокретности број  2680 К.О. Ново Орахово, и то парцеле 

број: 999/1, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју, површине од 05-56 

m2,  996/3, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју, у површини од 09-70 

m2, 996/4, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју,  у површини од 19-86 

m2 , 996/5, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју, у површини од 04-96 

m2 и 996/8, Кошут Лајоша, њива 1. класе,  земљиште у грађевинском подручју, у површини од 00-19 

m2,  у укупној површини од 40-27 m2 . 

 

         Комисијa за грађевинско земљиште  именована решењем Председника општине Бачка Топола 

бр. 02-190/2017-V од 08.11.2017. године је  дана 20.08.2020. године  по  наведеном   јавном огласу 

спровела поступак отварања понуда. Комисија је утврдила да је на  јавни  оглас  путем прикупљања 

понуда ради  отуђења грађевинског земљиште у јавној својини  једину благовремену и потпуну 

понуду дана 14.08.2020.године доставио стицалац (купац) METALWORK-2000 D.O.O. Ново 

Орахово, Бориса Кидрича бр. 41, Ново Орахово, Матични број:21256471,  ПИБ: 109861780, Шифра 

делатности :  4399, остали непоменути специфични грађевински радови, које заступа Хуњади 
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Денеш, ЈМБГ 0210984820458,  који је понудио да плати износ цене  за отуђење грађевинског 

земљишта у укупном износу од  780.000,00  динара. 

         Понуђач је приложио: понуду (подаци о понуђачу, предмету понуде, износу понуде, 

техничком опису планираног објекта), фотокопију акта о регистрацији,   доказ о уплати депозита у 

износу од 78.000,00 динара од дана 13.08.2020.год.,  изјаву о прихватању свих посебних услова из 

огласа и доказ о измиреним пореским обавезама. 

        Комисија је размотрила понуду  купца,  извршила увид у приложене исправе и нашла да су 

испуњени услови  за отуђење  грађевинског земљишта у јавној својини предвиђени  чланом 99. 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука 

УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС 

РС, 132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020)  и  Одлуком о грађевинском 

земљишту („Службени лист општине Бачка Топола“, бр.7-1/2017) према којим прописима се 

грађевинско земљиште може отуђити прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним 

условима. У складу са чланом 12. став 9  Одлуке о грађевинском земљишту Комисија  je доставила 

Општинском већу извештај о спроведеном поступку отварања понуда бр. 464-14/2020-V-2 од дана 

20.08.2020. године, пратећу документацију и предлог решења о отуђењу грађевинског земљишта. 

 

Сходно свему изнетом донето је решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења незадовољна страна има право да покрене управни 

спор у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања истог. Упрaвни спор покреће се тужбом 

Управном суду. 

 

 

Председник општине 

Бачка Топола 

          Сатмари Адриан, с.р. 

 

 

96. 

На основу члана 23. став 5 Закона о  превозу у друмском саобраћају („Службени гласник 

РС“, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015-др. закон ), члана 46. став 1 

тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 28. став 2 Закона о комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“, бр. 88/2011, 1042016 и 95/2018),  члана 68. став 1 тачка 2) Статута општине Бачка 

Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5.1/2019)  члана 22. став 1. Одлуке о јавном 

превозу путника на територији општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, 

бр. 9/2019),  а везано за  Оквирни споразума  број 404-55/2020-III-11 од 21.07.2020., Општинско веће 

општине  Бачка Топола, дана 08.09.2020. године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

ПРЕВОЗНИКУ „БЕЧЕЈПРЕВОЗ“ Д.О.О. БЕЧЕЈ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  

 

I 
 Даје се сагласност превознику Бечејпревоз“ д.о.о. Бечеј на цене услуга превоза у линијском 

превозу путника на територији општине Бачка Топола за период важења закљученог Оквирног 

споразума  број 404-55/2020-III-11 од 21.07.2020. године, односно за период од годину дана. 
   
 

II 
  Саставни део овог Решења је Ценовник услуга у градском и приградском превозу на 
територији општине Бачка Топола број 02-1803 од 29.07.2020. године, достављен дана 29.07.2020. 
године. 

 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk72/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk81/09
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk64/10
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk24/11
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk121/12
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk42/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk50/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk98/13
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk132/14
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0270cc/27007_02.htm?docid=85157#zk145/14
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III 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ТОПОЛА 
Број:  38-5/2020-V                                                                                 Председник Општине 
Дана:08.09.2020. г                                                                                  Адриан Сатмари с.р. 
Бачка Топола                                                                                           
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97. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: 217-35/2020-II-4 

Дана: 28.08.2020.год. 

Бачка Топола 

 

 

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник: Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о 

проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број З7/20): 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Бачка Топола на 21. ванредној седници од 28.08. 

2020. године, доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

I 

 

1. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору 

дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго 

место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и 

запослених који учествују у организацији догађаја. 

Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору, дозвољено је 

присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава 

дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, 

као и запослених који учествују у организацији догађаја. 

           

     2.  Наређује се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да 

угоститељским објектима који имају башту радно време у затвореном делу објекта ограниче 

до 24,00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) до 01,00 час. 

     3. Наређује се привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима 

(супермаркети, мини маркети, и др.) и врше услуге, да радно време организују у периоду од 

06:00 до 23:00 часа. 

      4.   Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска управа општине Бачка Топола 

путем Одељења за инспекцијске послове. 

II 

 Oвa Наредба ступa нa снaгу oдмaх. 

 

III 

 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет презентацији 

Општине и путем средстава јавног информисања. 

 

 

Командант Општинског штаба 

за ванредне ситуације 

Кишлиндер Габор, с.р. 
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98. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: 217-33/2020-II-4/4 

Дана: 01.09.2020. год. 

Бачка Топола 

 

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник: Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о 

проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“: број З7/20): 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Бачка Топола на 22. ванредној седници од 01. 

септембра 2020. године доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

I 

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 

забрањујe се јавнo окупљањe на јавним местима у затвореном и отвореном простору - када 

се истовремено окупља више од 30 лица, с тим што растојање између присутних лица мора 

бити најмање 1,5 м, односно на свака 4 м2 може бити присутно једно лице.  

2. Забрана окупљања из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.  

3. Надзор над применама мера ове наредбе вршиће Општинска управа Бачка Топола путем 

Одељења за инспекцијске послове у сарадњи са надлежним државним органима из своје 

надлежности. 

 

II 

 

 Oвa Наредба ступa нa снaгу oдмaх. 

 

 

 

III 

 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет презентацији 

Општине и путем средстава јавног информисања. 

 

 

 

Командант Општинског штаба 

за ванредне ситуације 

Кишлиндер Габор, с.р. 
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99. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: 217-33/2020-II-4/5 

Дана: 03.09.2020. год. 

Бачка Топола 

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник: Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о 

проглашењу епидемије заразне болести СОVID-19 („Службени гласник РС“: број З7/20): 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Бачка Топола на 23. ванредној седници од 03. 

септембра 2020. године доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

I 

1.  Општински штаб је између осталог закључио да је неопходно да инспекцијске службе у 
сарадњи са Министарством здравља, Министарством унутрашњих послова и 
Координационом комисијом за инспекцијски надзор појачају контролу поштовања 
епидемиолошких мера утврђених у циљу заштите становништва од заразне болести и да се 
врши контрола поштовања свих важећих епидемиолошких мера утврђених у циљу заштите 
становништва од заразне болести, као и да исте реализују без одлагања. Неопходно је у 
циљу очувања здравља становништва и заштите здравственог система, водити оштрију 
казнену политику према лицима која не поштују мере, односно изрицати максималан износ 
казни предвиђених законом. 

У смислу горе наведеног, неопходно је без одлагања преко општинске управе и 

Министарства унутрашњих послова предузети све мере из њихових надлежности ради пуне 

примене епидемиолошких мера а посебно мера забране окупљања. 

 
II 

 

 Oвa Наредба ступa нa снaгу oдмaх. 

 

 

 

III 

 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет презентацији 

Општине и путем средстава јавног информисања. 

 

 

 

Командант Општинског штаба 

за ванредне ситуације 

Кишлиндер Габор, с.р. 
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100. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: 217-33/2020-II-4/6 

Дана: 08.09.2020. год. 

Бачка Топола 

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник: Републике Србије“: број 87/18): а у вези са Наредбом о 

проглашењу епидемије заразне болести СОVID-19 („Службени гласник РС“: број З7/20): 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Бачка Топола на 23. ванредној седници од 08. 

септембра 2020. године доноси 

 

Н А Р Е Д Б У 

 
I 

 
1. Ради спречавања ширења заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARS- СоV-2 

налаже се ЈП „Тржница“ да откаже одржавање вашара у месецу септембру. 
 

II 

 Oвa Наредба ступa нa снaгу oдмaх. 

 

III 

 

Ову Наредбу објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“, интернет презентацији 

Општине и путем средстава јавног информисања. 

 

 

Командант Општинског штаба 

за ванредне ситуације 

Кишлиндер Габор, с.р. 

 



Број 24. 08.09.2020. СТРАНА   330. OLDAL 2020.09.08. 24. szám 
 

 
 

 

 

 

 

                                             

Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Страна 
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94. Решење о постављењу помоћника Председника општине за област 

пољопривреде и заштите животне средине и економског развоја 319 

   

95. Решење о отуђењу грађевинско земљиште у јавној својини општине Бачка 

Топола 320 

   

96. Решење о давању сагласности на цене услуге превоза у линијском превозу 

путника превознику „Бечејпревоз“ д.о.о. Бечеј на територији општине Бачка 

Топола 322 

   

97. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 28.08.2020. године 325 

   

98. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 01.09.2020. године 326 

   

99. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 03.09.2020. године 327 

   

100. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 08.09.2020. године 328 

   

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 

Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 

2020. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 

општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


