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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-10/2020-II-4
Дана: 31.03.2020.
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 десетој ванредној
седници одржаној дана 31.03.2020.год. доноси
НАРЕДБУ
I
1. Дезинфекцију јавних површина по месним заједницама вршиће штабови и добровољна
ватрогасна друштва а у Бачкој Тополи и ЈП „Комград“.
2. За сва домаћинства у општини Бачка Топола набавити дезинфекционо средство које ће
бити подељено грађанима.
3.Налаже се „Стандард“ д.о.о. из Старе Моравице да набави 1.000 килограма индустријске
соли за израду дезинфекционог средства натријум хипохлорит за потребе домаћинстава.
4.Лични пратиоци ће бити плаћени за време трајања ванреног стања.
5.Болесници који имају туђу негу и помоћ треба да доставе документацију Дому здравља и
на њихов предлог ће Командант штаба за ванредне ситуације донети одобрење за кретање за време
полицијског часа.
6.Да се набављена средства за Полицијску станицу Бачка Топола доставе путем реверса.
7. Налаже се повереницима и замницима повереника по месним заједницама да организују
расподелу пакета помоћи пензионерима.
II
Ова Наредба примењује се од 31.03.2020.год.
Спровођења ове Наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежна
Одељења Општинске управе.

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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САДРЖАЈ

Страна

Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације у вези проглашеног
ванредног стања на територији Републике Србије од 31.03.2020. године
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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».

