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180. 

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 

47/2018) и члана 64. став 1. тачка 22. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине 

Бачка Топола“ број 5/2019), а на основу Закључка  Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Бачка Топола број 217-33/2020-II-4/29 од дана 09.12.2020. год., Председник општине  дана 

09.12.2020. године доноси, 

О  Д  Л  У  К  У 

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију  

општине Бачка Топола 

 

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Бачка Топола, од дана 

09.12.2020. године, због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије 

заразне болести COVID 19. 

 

2. Доношењем ове Одлуке, до сада донете Наредбе и акти Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Бачка Топла везане за предузимање мера на спречавању ширења 

епидемије  заразне болести COVID 19 остају на снази. 

 

3. Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите као и 

заштите живота и здравља становништва. 

 

4. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине 

Бачка Топола у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018). 

 

5. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобачког управног 

округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације и 

Одељењу за ванредне ситуације у Суботици. 

 

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у  „Службеном листу 

општине Бачка Топола“, интернет презентацији Општине и путем средстава јавног 

информисања. 

 

Председник општине  

 Сатмари Адриан, с.р.  
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181. 

На основу члана 22. став 7 и став 10 Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 

72/201, 88/2013, 105/2014 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 64. став 1. тачка 

12) Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019) и члана 4. 

став 5. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 9/2012), Председник општине 

Бачка Топола дана 09.12.2020. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини општине Бачка Топола на 

којој је носилац права коришћења 

Дом културе општине Бачка Топола 

 

Члан 1. 

 

 ОДУЗИМА СЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА Дому културе општине Бачка Топола, ул. 

Главна бр. 12, Бачка Топола на непокретности на којој је носилац права јавне својине Општина 

Бачка Топола у 1/1 дела, и то: 

 

 катастарска парцела број 5412, Главна 12,  број објекта 1, земљиште под зградом- 

објектом, број стана 1, пословни простор културе, у површини од 34 m
2
, број 

стана 2, пословни простор културе, у површини од 23 m
2
, градско грађевинско 

земљиште. 

 

Члан 2. 

 

На основу ове Одлуке се има исписати право коришћења Дома културе општине Бачка 

Топола на непокретности из члана 1. ове Одлуке, и то на два пословна простора културе, у јавним 

књигама о непокретностима и правима на њима, у складу са законом којим се уређује упис права на 

непокретностима. 

 

Члан 3. 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број:464-53/2020-V 

Дана:09.12.2020.      Председник општине 

Бачка Топола          

                    Адриан Сатмари, с.р. 
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182. 

На основу члана 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 10/2013-др., 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 3. и члана 8. 

Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), Општинско веће општине Бачка Топола 

дана 10.12.2020. године донело је 

                                                                                                                                                

ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 ЗА  ОПШТИНУ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 
       

       Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
подстицаја 

по јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 Регреси 100.1 1.350.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 УКУПНО  1.350.000,00  

 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
подстицаја 

по јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 
Кредитна 
подршка 

100.2 4.950.000,00 0,00 75 30.000,00 0,00 

 УКУПНО  4.950.000,00  

 

       Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни број Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 

Инвестиције у 
физичку имовину 
пољопривредних 

газдинстава 

101 750.000,00 100 30.000,00 0,00 

2 
Управљање 
ризицима 

104 3.350.000,00 40 30.000,00 0,00 

 УКУПНО  4.100.000,00  
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       Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    

 

 

       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 

                 подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицај

а по 

јединици 

мере 

(апсолутн

и износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских 

услуга и набавке 

лекова, вакцина 

и витамина за 

одгајиваче 

говеда и свиња  

601 2.550.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00 

2 

Суфинансирање 

закупа пијачног 

простора 

602 550.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

3 

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских 

услуга, контрола 

варое, сељење 

пчела на пашу, 

испитивање 

меда и 

производа од 

меда и набавке 

лекова за 

пчеларе 

603 500.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 УКУПНО  3.600.000,00  
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 
пренетих обавеза) 

14.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.350.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 4.950.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  4.100.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

3.600.000,00 

Пренете обавезе 0,00 

 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

мења се и гласи: 
 

 

       Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
подстицаја 

по јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 Регреси 100.1 1.650.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 УКУПНО  1.650.000,00  

 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
подстицаја 

по јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 
Кредитна 
подршка 

100.2 5.100.000,00 0,00 75 30.000,00 0,00 

 УКУПНО  5.100.000,00  

 

       Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни број Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 

текућу годину 
без пренетих 

обавеза (у 
РСД) 

Износ 
подстицаја по 

кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 

Инвестиције у 
физичку имовину 
пољопривредних 

газдинстава 

101 1.000.000,00 100 30.000,00 0,00 

2 
Управљање 
ризицима 

104 3.380.000,00 40 30.000,00 0,00 



Број 32. 10.12.2020. СТРАНА   862. OLDAL 2020.12.10. 32. szám 
 

  

 

 

 УКУПНО  4.380.000,00  

 

 

       Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    

 

 

       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 

                 подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
подстицај

а по 
јединици 

мере 
(апсолутн
и износ у 

РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 

Суфинансирање 
трошкова 

ветеринарских 
услуга и набавке 
лекова, вакцина 
и витамина за 

одгајиваче 
говеда и свиња  

601 4.200.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00 

2 
Суфинансирање 
закупа пијачног 

простора 
602 570.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

3 

Суфинансирање 
трошкова 

ветеринарских 
услуга, контрола 

варое, сељење 
пчела на пашу, 

испитивање 
меда и 

производа од 
меда и набавке 

лекова за 
пчеларе 

603 600.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 УКУПНО  5.370.000,00  
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 Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 
пренетих обавеза) 

16.500.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.650.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 5.100.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  4.380.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 
плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

5.370.000,00 

Пренете обавезе 0,00 

 

Општинско веће општине 

Број: 320-172/2020-V-1 

  

Датум: 10.12.2020. 

Бачка Топола 

 Председник општине 

Сатмари Адриан, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320-172/2020-V-3 

Дана: 10.12.2020. 

Бачка Топола 

 

  На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 8. Одлуке о оснивању 

буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), члана 68. став 1. тачка 2. и 22. Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019), члана 2. став 1. тачка 13)  Одлуке о 

Општинском већу општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 25.2/2020) и  

на основу Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде бр. 320-00-09297/2020-09 од дана 27.11.2020. године, Општинско веће општине Бачка 

Топола на седници одржаној дана 10.12.2020. године доноси следећи     

   

 

З А К Љ У Ч А К 

O ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА O ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ БАЧКА 

ТОПОЛА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

I  ДОНОСИ се Програм о измени програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2020. годину.  

 

II Општинско веће општине Бачка Топола на седници одржаној дана 24.11.2020. године 

Прихватио је предлог Програма о измени програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2020. годину Закључком број: 

320-172/2020-V-2. 

 

III Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде донео је Решење о давању 

претходне сагласности на Предлог измене Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2020. годину број: 320-00-

09297/2020-09 од 27.11.2020. године. 

 

IV Програм о измени програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2020. годину се има објавити у „Службеном 

листу општине Бачка Топола“. 

 

 

Председник општине  

Сатмари Адриан, с.р. 
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183. 

 Комисија за подстицање развоја пољопривреде, образована Решењем  Општинског већа бр. 

02-66/2020 од дана 22.10.2020. год.,  на основу члана 10. став 1. тачка 4. и члана 11. Одлуке о 

оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Бачка Топола („Службени 

лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), у вези са чланом 2. став 1. тачка 4. Решења о образовању 

Комисије за подстицање развоја пољопривреде, на седници одржаној дана 19.11.2020. године 

доноси: 

 

Одлука  

о измени одлуке о издвајању средстава за мере подршке 

 

Члан 1. 
 

Члан 2. мења се и гласи: 

 

Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
постицаја по 

јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 Регреси 100.1 1.650.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 УКУПНО  1.650.000,00  

 

       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
постицаја по 

јединици 
мере 

(апсолутни 
износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 
Кредитна 
подршка 

100.2 5.100.000,00 0,00 75 30.000,00 0,00 

 УКУПНО  5.100.000,00  

 

       Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни број Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Инвестиције у 

физичку имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101 1.000.000,00 100 30.000,00 0,00 

2 
Управљање 

ризицима 
104 3.380.000,00 40 30.000,00 0,00 

 УКУПНО  4.380.000,00  
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Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО    

 

 

       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 

                 подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутн

и износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских 

услуга и набавке 

лекова, вакцина 

и витамина за 

одгајиваче 

говеда и свиња  

601 4.200.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00 

2 

Суфинансирање 

закупа пијачног 

простора 

602 570.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

3 

Суфинансирање 

трошкова 

ветеринарских 

услуга, контрола 

варое, сељење 

пчела на пашу, 

испитивање 

меда и 

производа од 

меда и набавке 

лекова за 

пчеларе 

603 600.000,00 0,00 100 15.000,00 0,00 

 УКУПНО  5.370.000,00  
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 

пренетих обавеза) 

16.500.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.650.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 5.100.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  4.380.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

5.370.000,00 

Пренете обавезе 0,00 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 

Комисија за подстицање развоја пољопривреде   Председник Комисије  

Број: 320-173/2020-V-1          Ковач Виктор, с.р. 

Дана: 19.11.2020.    



Број 32. 10.12.2020. СТРАНА   870. OLDAL 2020.12.10. 32. szám 
 

  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320-173/2020-V-2 

Дана: 24.11.2020. 

Бачка Топола 

 

  На основу члана 11. Одлукe о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 

општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 18/2015), члана 68. став 1. 

тачка 2. и 22.  Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 5/2019)  

и члана 2. став 1. тачка 6)  Одлуке о Општинском већу општине Бачка Топола („Службени лист 

општине Бачка Топола“, бр. 3/2009), у вези са Изменама Програма подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 2020. годину, 

које је усвојило Општинско веће на својој седници одржаној дана 24.11.2020. године доноси 

следећи        

 

З А К Љ У Ч А К 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

 ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗДВАЈАЊУ СРЕДСТАВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ 

 

 

 

I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Одлуку о измени одлуке о издвајању средстава за мере 

подршке ( у даљем тексту: Одлука), а у свему у складу са Програмом о измени програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Бачка Топола за 

2020. годину. 

 

II  Одлука ступа на снагу даном давања сагласности Општинског већа и има се објавити у 

„Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

 

 

Председник општине 

Сатмари Адриан, с.р. 
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184. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА  

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

Број: 217-33/2020-II-4/30  

Дана: 04.12.2020. год.  

Бачка Топола  

 

 На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Уредбе о мерама за 

спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник Републике Србије“, број 

66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 

141/2020 , 144/2020 и 145/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Бачка Топола на 

32. ванредној седници од 04.12. 2020. године, доноси  

 

Н А Р Е Д Б У 

 

I 

 

1. У периоду почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно 

време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње 

и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића 

(ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним 

трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на 

мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу 

(кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и 

других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички 

салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева 

истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и 

области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или 

дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа 

центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти 

објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.  

 

Ограничење из става 1. ове тачке не односи се на радно време:  

 

1) апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач 

не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или 

непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и 

трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван 

радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;  

 

2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, 

укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да 

обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са 

јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако 

да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и 

недељом;  

 

3) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и 

ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у 

ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;  

4) позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17.00 
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часова;  

 

5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и 

некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се 

услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то 

најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;  

 

6) пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;  

 

7) фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и 

рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво 

регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да 

раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. овог члана, као и суботом и недељом;  

 

8) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, 

сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно 

присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом 

до 17.00 часова.”  

 

Надзор над применама мера ове наредбе вршиће надлежни  инспекцијски органи. 

 

 

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 

Сатмари Адриан, с.р. 
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

180. Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Бачка 

Топола 857 

   

181. Одлука о одузимању права коришћења на непокретности у јавној својини 

општине Бачка Топола на којој је носилац права коришћења Дом културе 

општине Бачка Топола 858 

   

182. Програм о измени Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за  општину Бачка Топола за 2020. 

годину 859 

   

183. Одлука о измени одлуке о издвајању средстава за мере подршке 867 

   

184. Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације од 04.12.2020. године 871 

   

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».                                                                           


