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43.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: 217-21/2020-II-4 

Дана: 30.04.2020. год. 

Бачка Топола 

 

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања 

председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике 

Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена 

Одлуком о проглашењу ванредног стања, те Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. 

гласнику РС“, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20) и 

Одлуком о ограничењу организовања игара на срећу („Службени гласник РС“, бр. 49/20 и 60/20) 

Општински штаб за ванредне ситуације, на својој шеснаестој ванредној седници одржаној дана 

30.04.2020. год. доноси 

 

П Р Е П О Р У К У 

 

I 

1. Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу, наставити са приређивањем игара 

у објектима чија површина није већа од 400 м2 под условом да буду примењене све 
превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност 

корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, 

односно међусобног растојања између два лица најмање два метра, а у случају мањег 
растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, (обавезна дезинфекција 

просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге 

сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и 

рукавица, како од стране запослених, тако и од корисника услуга, без могућности 

послуживања хране, односно пића) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, 

који су саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из 

области безбедности и здравља на раду. 

2. Дозвољава се боравак у свим парковима и јавним површинама намењеним за рекреацију и 

спорт под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање 

ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, не сме бити више од 5 

особа, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица 

најмање два метра, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица и друге 

превентивне мере за спречавање ширења заразне болести. 

 

II 

 

Ова Препорука ступа на снагу одмах. 

 

III 

 

Ову Препоруку 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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44. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: 217-22/2020-II-4 

Дана: 03.05.2020. год. 

Бачка Топола 

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања 

председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике 

Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена 

Одлуком о проглашењу ванредног стања, те Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. 

гласнику РС“, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20, 60/20, 

61/20, 62/20 и 63/20) Општински штаб за ванредне ситуације, на својој седамнаестој ванредној 

седници одржаној дана 03.05.2020. год. доноси 

Н А Р Е Д Б У 

I 

1. Налаже се ЈП Тржница да откаже одржавање вашара у месецу мају. 

 

П Р Е П О Р У К У 

2. Дозвољава се рад свих угоститељских објеката почевши од 04.05.2020. год. под условом 

да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести 

COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност 

корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, односно 

међусобног растојања између два лица најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену 

стаклене, пластичне или сличне баријере, (обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, 

машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна 

употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених, тако и од корисника 

услуга,) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који су саставни део акта о процени 

ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. 

При томе радници у угоститељском објекту морају да буду опремљени одговарајућом 

хигијенско-техничком опремом за спречавање ширења заразне болести. 

Угоститељски објекти се морају придржавати инструкција и упутстава свих надлежних 

органа. 
 

II 

 

Ова Наредба и Препорука ступају на снагу одмах. 

 

III 

 

Ову Наредбу и Препоруку 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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45. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Број: 217-23/2020-II-4 

Дана: 04.05.2020. год. 

Бачка Топола 

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања 

председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике 

Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена 

Одлуком о проглашењу ванредног стања, те Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. 

гласнику РС“, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20, 60/20, 

61/20, 62/20 и 63/20) Општински штаб за ванредне ситуације, на својој осамнаестој ванредној 

седници одржаној дана 04.05.2020. год. доноси 

Н А Р Е Д Б У 

I 

1. Налаже се ЈП „Комград“ да покоси траву у дворишту ПУ „Бамби“ у Бачкој Тополи, ул. 

Дунавска 8/ и да изврши дезинфекцију околине ове установе. 

2. Налаже се „Стандард“ д.о.о. Комуналном предузећу да изврши дезинфекцију околине 
ПУ у Старој Моравици. 

3.  Налаже се ПУ „Бамби“ да уговори дезинфекцију унутрашњих просторија са 

установом која има лиценцу за исто. 

 

II 

 

Ова Наредба ступа на снагу одмах. 

 

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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46. 

 На основу члана  100. став 4. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС», 

бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 

95/2018-др. закон),  члана 68. Статута Општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 

Топола », бр. 5/2019) и члана 15. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2020. годину (''Службени 

лист општине Бачка Топола'',бр. 18/2019 и 3/2020), по прибављеној сагласности Министарства 

заштите животне средине број: 401-00-455/2020-02 од 23.04.2020. године, Општинско веће општине 
Бачка Топола, на 183. седници одржаној дана 08. маја 2020. године, донело је 

 

 
П Р О Г Р А М 

 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА  2020. ГОДИНУ 

I 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2020. године планирају у области заштите и унапређивање животне 
средине. 

За реализацију Програма Одлуком  о  буџету  општине Бачка Топола за 2020. годину 

планирана су  средства у укупном  износу од  5.350.000,00  динара према следећој структури: 

 

 

- Накнада за заштиту и унапређење животне средине                     10.000,00 динара 

- Накнада од емисије СО2, НО2, прашкастих материја 

и одложеног отпада                                                                          300.000,00 динара 

            -        Остали приходи буџета Општине                                               5.040.000,00 динара. 

 

II 

 

а.) Део средстава из тачке 1 став 2. овог Програма у износу од 2.000.000,00 динара 

билансирана  у оквиру Раздела 5- Општинска управа, Глава 5.1. Опшинска управа, Програм 6: 

Заштита животне средине,  Пројекат:0401-П2, функција 510, економска класификација 424, извор 

финансирања 01, позиција 102. користиће се за: 

 

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг). У 2020. години 

планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у складу са Законом о 

заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима, а посебан приоритет се даје мерењу 

квалитета ваздуха и аероалергеног полена. 

У 2020. години планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима и то: 

             - квалитета површинских вода и муља акумулационих  језера 

             - нивоа комуналне буке, 

             - квалитета земљишта. 

За реализацију наведених контрола и праћења потписаће се уговори са овлашћеним, 

стручним и научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка. 

 

б.) Део средстава из тачке 1 став 2. овог Програма у износу од  3.350.000,00 динара 

билансираних у оквиру Раздела 5- Општинска управа, Глава 5.1. Општинска управа, Програм 6: 

Заштита животне средине,  Пројекат:0401-П1, функција 510, економске класификације 424 и 481, 

извор финансирања 01, позиције од 98 до 102 користиће се за: 

 

2. Програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији  општине Бачка 

Топола у износу од 2.500.000,00 динара. 
Средства ће се користити за заштиту,  развој и унапређење заштићених природних добара на 
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територији општине Бачка Топола на начин који ће омогућити њихово очување и то: 

- суфинансирање мера из Програма управљања Парка природе „Бачкотополска долина“, 

Панонија, Криваја, Бачка Топола» као и суфинансирање других активности на обухвату заштићеног 
природног добра Парка природе и 

- суфинансирање заштићених реткости. 

У 2020. години планирају се мере у циљу заштите природних добара које ће се финансирати 

у складу са финансијским могућностима уз контролу и надзор истих; 

 

3. Подстицајне, превентивне и санационе програме, пројекте и активности у износу од  

600.000,00 динара. 
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма који се односе 

на: 

- очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на    територији 

Општине Бачка Топола, 

- спречавање ширења коровских биљака у урбаном делу општине Бачка  Топола (амброзије), 

- израду катастра загађивача на подручју општине Бачка Топола, 

- програме и пројекте из области животне средине - домаћи и међународни конкурси, 

- активности на изради плана о заштити од удеса, 

- подстицање коришћења обновљивих извора енергије и 

- друге подстицајне, превентивне и санационе програме  и пројекте  за чијом се 
реализацијом укаже потреба. 

За реализацију наведених активности потписаће се уговори са овлашћеним, стручним и 

научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка. 

Ови програми и пројекти биће реализовани и  у складу са решењима и обавезама  

проистеклим  према невладиним организацијама; 

 

4. Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, као и 

информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине у износу од  250.000,00 

динара. 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне 
средине, служба  Општинске управе  Бачка Топола  надлежна за послове заштите животне средине 

ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати на предавањима, 

семинарима, трибинама, скуповима из области заштите и унапређења животне средине и 

обележавању значајних датума и догађаја као што су: 

 

- Дан планете Земље, 

- Светски дан заштите животне средине, 
- сајмови екологије, 

- као и други значајни датуми и догађаји. 

 

Планира се суфинансирање пројеката - програма невладиних организација. 

Из ових средстава суфинансираће се образовне и друге активности које доприносе јачању 

свести о потреби заштите и унапређењу животне средине као и информисање и објављивање 

података о стању и квалитету животне средине. 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању 

животне средине, наставиће се иновирање Интернет страница Општинске управе. Истовремено ће 

се радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем израде публикација и другог 
штампаног материјала. 

 

III 

 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине 

(«Службени гласник РС», бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-

одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-др. закон). 
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IV 
 

             У случају да се приходи не остваре у планираном износу, расходи ће се остваривати по 

приоритетима које  утврди Председник општине Бачка Топола и то: обавезе утврђене законом  и 

раније преузете уговорене обавезе. 
 

V 
 

Реализацију овог Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 

појединачних програма и пројеката врши Oдељење за финансије  у сарадњи са Одељењeм за 

просторно планирање, урбанизам, грађевинарство заштиту животне средине комунално-стамбене 

послове и привреду Општинске управе Бачка Топола, који сачињавају и Извештај о реализацији 

Програма за 2020. годину. 

 

VI 
 

Овај Програм се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола ». 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ     

БАЧКА ТОПОЛА     

Број: 501-24/2020-V    

Дана: 08.05.2020. Председник општине   

Бачка Топола Кишлиндер Габор, с.р. 

 
 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ   

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 401-00-455/2020-02 

Датум: 23.04.2020. 

Немањина 22-26 

Београд 

 

 

 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за просторно планирање, грађевинарство, заштиту животне средине, 

 комунално-стамбене послове и привреду 

 

БАЧКА ТОПОЛА 

 
 

 У вези вашег дописа број: 501-24/20-V од 25. марта 2020. године, којим се из делокруга 

надлежности Министарства заштите животне средине у смислу одредбе члана 100. став 3. Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09- др. 

закон, 43/11 УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др закон) тражи сагласност на Предлог програма коришћења 

средстава за заштиту животне средине општине Бачка Топола за 2020. годину, обавештавамо вас да 

смо размотрили достављени материјал. 

 Министарство заштите животне средине сагласносно је са достављеним Предлогом 

програма, али сматра да је из истог потребно изоставити активност наведену у тачки 3. „Израда 

катастра зелених површина“, имајући у виду да она није активност заштите животне средине. 

 

 

МИНИСТАР 

       М. П. 

Горан Триван, с.р. 

 



Број 13. 08.05.2020. СТРАНА   168. OLDAL 2020.05.08. 13. szám 
 

  

 

 

47. 

На основу члана 94. ст. 6. и 7. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени 

гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018- др. закон и 83/2018), члана 29. став 1. Одлуке о такси 

превозу на територији општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 7/2019) 

и члана 68. тачка 2) Статута општине Бaчка Топола („Службени лист општине Бачка Топола, број 

5/2019), Општинско веће општине Бачка Топола на седници одржаној 08. маја 2020. године, донело 

је 
 

РЕШЕЊЕ 

о ценовнику услуга такси превоза на територији општине Бачка Топола 

 

I 

 Овим решењем се утврђују цене услуга такси превоза (ценовник услуга такси превоза), у 

оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији општине Бачка Топола. 

 

II 

 У ценовнику услуга такси превоза, цена се приказује по старту, по пређеном километру, по 

часу чекања, доласка на адресу по позиву и превозу пртљага по комаду. 

 Цене услуга такси превоза из става 1. ове тачке утврђују се у оквиру следећих такси тарифа: 

 1) Тарифа 1 – примењује се у времену од 06 до 22 часова, 

2) Тарифа 2 – примењује се у времену од 22 до 06 часова и у дане државних празника и 

недељом,  

 3) Тарифа 3 – примењује се у времену од 00 до 24 часова за превоз ван територије општине 

Бачка Топола. 

III 

 Цене услуга такси превоза по такси тарифама су следеће:  

Р. број Назив услуге такси превоза Тарифа 1 Тарифа 2 Тарифа 3 

1. Старт 90 динара 100 динара 100 динара 

2. Вожња по пређеном километру 60 динара 70 динара 80 динара 

3. Чекање по часу 500 динара 500 динара 500 динара 

4. Долазак на адресу по позиву 50 динара 50 динара 50 динара 

5. Превоз пртљага по комаду 50 динара 50 динара 50 динара 

 

IV 

 Такси превозници који на дан ступања на снагу овог решења обављају такси превоз на 
територији општине Бачка Топола, дужни су да подесе таксиметре у такси возилима у складу са 

ценама услуга такси превоза из тачке III овог решења најкасније до 15. јуна 2020. године. 

V 

 Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бачка Топола“. 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 38-4/2020-V 

Дана: 08.05.2020.                                                                                       Председник Општине 

Бачка Топола                                                                                             Кишлиндер Габор, с.р. 
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Редни 

број 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Страна 

   

43. Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 30.04.2020. године 162 

   

44. Наредба и Препорука Општинског штаба за ванредне ситуације од 

03.05.2020. године 163 

   

45. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 04.05.2020. године 164 

   

46. Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка 

Топола за  2020. годину 165 

   

47. Решење о ценовнику услуга такси превоза на територији општине Бачка 

Топола 168 

   

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».                                                                           


