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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-3/2020
Дана: 16.03.2020.
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, Општински штаб за ванредне ситуације, на својој седмој ванредној
седници одржаној дана 16.03.2020. год. доноси

НАРЕДБУ
I
1. Скраћује се радно време свих угоститељских објеката на максимум од 8 до 20 часова уз
поштовање закључка Владе Републике Србије о забрани јавног окупљања у затвореним
просторијама.
2. Налаже се престанак рада свих предшколских установа.
3. Налаже се престанак рада свих центара и клубова за старије (пензионере).
4. Налаже се престанак рада свих спортских објеката.
5. Налаже се ЈП Тржница да откаже одржавање вашара у априлу месецу а пијачним данима
да забрани коришћење затвореног простора односно хале.
6. Налаже се Општинској управи Општине Бачка Топола и Месним заједницама на
територији општине Бачка Топола да формирају позивни центар у циљу пружања информација
грађанима и пружања помоћи лицима преко 65 година ради обезбеђивања доношења хране, лекова и
организовања лекарске помоћи на кућне адресе, као и да обавести јавност о бројевима телефона
позивног центра.
7. Налаже се свим Месним заједницама на територији општине да ангажују поверенике и
заменике повереника цивилне заштите на пословима заштите и спасавања.
8. Налаже се начелнику Општинске управе, директорима јавних установа и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач Општина Бачка Топола да омоћуге рад од куће запосленима
који су тешки хронични болесници, старијима од 6о година, има малолетно дете до 12 година
живота коме није обезбеђен надзор
II
Неопходна средства за спровођење ове наредбе обезбедиће се у буџету Општине Бачка Топола.
III
Спровођења ове Наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежна
Одељења Општинске управе.

Ова Наредба примењује се од 16.03.2020. год и објавиће се „Службеном листу општине
Бачка Топола“

Командант Општинског штаба
За ванредне ситуације
Кишлиндер Габор, с.р.
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САДРЖАЈ

Страна

Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације у вези проглашеног
ванредног стања на територији Републике Србије
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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».

