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34.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 217-16/2020-II-4
Дана: 21.04.2020. 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, Општински штаб за ванредне ситуације, на својој дванаестој
ванредној седници одржаној дана 21.04.2020.год. доноси
НАРЕДБУ
I
1.Послодавци на територији општине Бачка Топола у области грађевинарства који су за
време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15.
марта 2020. године обуставили рад могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године, у највећем
могућем капацитету, уз примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље
запослених, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19
(дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу
посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно
закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. Запослени су дужни да се
придржавају упутстава одговорног лица код послодавца и да примењују прописане, односно
утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну заштиту.
2.Послодавци на територији општине Бачка Топола у области пружања услуга (нпр.
вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача
моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (нпр. књижаре, трговци аутомобилима,
моторима, бициклима, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.) могу да наставе са радом
од 21. априла 2020. године у највећем могућем капацитету, осим оних којима је забрањено да
обављају делатност због тога што природа њихове делатности подразумева окупљање већег броја
људи у затвореном простору, односно близак контакт између пружаоца и примаоца услуге (нпр.
фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.), те представљају повећану опасност од ширења
заразне болести. Наставком рада послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга
обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље
запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне
болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј.
маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о
процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на
раду.
3.Пијаце на територији општине Бачка Топола које су за време ванредног стања
проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године
обуставили рад, могу да наставе са радом од 21. априла 2020. године. Наставком рада послодавци управљачи пијаце дужни су да запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима,
односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на
безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање
ширења заразне болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба
заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера,
који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области
безбедности и здравља на раду. Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци)
дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно
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утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну
заштиту.

II
Ова Наредба примењује се од 21.04.2020.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.

35.
На основу члана 61. став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 26. став 4. Одлуке о буџету општине Бачка
Топола за 2020. годину (“Службени лист општине Бачка Топола”, бр. 18/2019 и 3/2020), председник
општине Бачка Топола доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ
I
Овим Решењем извршен је пренос средстава, која се неће искористити за планиране расходе
и издатке због ванредног стања, насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2,
у укупном износу од 14.990.000,00 динара на позицију 228. – Текућа буџетска резерва, у оквиру
Раздела 5.-ОПШТИНСКА УПРАВА, Главе 5.1.-Општинска управа, Програм 15:ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција 112,
економска класификација 499, извор финансирања 01.
Пренос средстава из става 1 овог Решења извршен је у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Главе 5.1.-Општинска управа, према следећој структури:
- износ од 10.630.000,00 динара је пренет са позиције 127. - Превоз ученик, у оквиру
Програма 7.-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА,
Програмска активност: 0701-0004-Јавни градски и приградски превоз, функција 921, економска
класификација 424, извор финансирања 01;
- износ од 4.360.000,00 динара је пренет са позиције 159. - Школовање младих талената, у
оквиру Програма 9.-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска активност: 2003-0001Функционисање средњих школа, функција 920, економска класификација 472, извор финансирања
01.
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II
Преносом средстава из тачке I не угрожавају се утврђени приоритети унутар буџета.
III
Сходно члану 61. став 13. Закона о буџетском систему, пренета средства из тачке I у текућу
буџетску резерву, посебним решењем ће се распоредити на одговарајуће позиције.
IV
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије
РЕПУБЛIКА СРБIЈА
АП ВОЈВОДОНА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
Број:400-14/2020-III-1
Дана:27.03.2020.
Бачка Топола

Председник
Општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

36.
На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број:
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 11. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за
2020. годину („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 18/2019 и 3/2020), Председник
општине Бачка Топола доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2020. годину Раздео 5.–
ОПШТИНСКА УПРАВА, глава 5.1. –Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, програмска активност: 0602-0009-Текућа буџетска резерва, функција
112, економска класификација 499, извор финансирања 01, позиција 228. – Текућа буџетска
резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 11.500.000,00 динара на име
финансирања трошкова насталих због ванредног стања, насталог услед болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2.
II
Средства из тачке I овог Решeња распоређују се у оквиру Раздела 5.-ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 5.1.-Општинска управа, Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмска активност: 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама, функција
220, извор финансирања 01, економска класификација 424, позиција 230.-Специјализоване услуге.
III
Средства су строго наменског карактера.
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IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
V
Ово решење се доставља и Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Суботица
и објављује се у „Службеном листу општине Бачка Топола“.

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
-Председник општинеБрој: 400-13/2020-III-3
Дана: 30.03.2020.
Бачка Топола

Редни
број

Председник
општине Бачка Топола
Кишлиндер Габор, с.р.

САДРЖАЈ

Страна

Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације у вези проглашеног
ванредног стања на територији Републике Србије од 21.04.2020. године

150

35.

Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву

151

36.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

152

34.

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».

