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На основу члана 32.ст.1 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/09, 92/11
и 93/2012), Општински штаб за ванредне ситуације, на седници одржаној дана 02.02.2014.године,
донео је
ЗАКЉУЧАК
1. ПРЕДЛАЖЕ СЕ Председници општине Бачка Топола, да прогласи ванредну ситуацију на
територији општине Бачка Топола због непосредне опасности по живот и здравље људи, настале
услед јаког ветра и насталих снежних наноса.
Образложење
Законом о ванредним ситуацијама предвиђено је да је ванредна ситуација стање када су
ризици и претње или последице ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну
средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није
могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за
њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан
режим рада.
Општина Бачка Топола ,од настанка ванредног догађаја 31.01.2014..године у 20,00 часова, до
сада предузла хитне мере на рашчишћавању снежних наноса и спашавању људи из завејаних возила
готово у свим правцима на територији општине, врши снабдевање око 2000 људи који су смештени
по прихватним центрима и приватним кућама.
У циљу успостављања редовног снабдевања и спречавања настанка тежих последица по
здравње и безбедност њуди, а како општина Бачка Топола не поседује довољно снага и
материјалних средстава за отклањање последица изазване природном непогодом, предлаже се
Председници општине да донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине
Бачка Топола.
Такође спровођење хитних мера подразумева и мере које су у искључивој надлежности
републичких органа, па је неопходно њихово организовано и непосредно укључивање.
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5.
На основу члана 32.ст.1 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/09, 92/11
и 93/12) и члана 44.ст.1.тач. 5 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07), на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације од 02.02.2014. године, Председница општине,
доноси
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на територији општине Бачка Топола због
непосредне опасности по живот и здравље људи, настале услед јаког ветра и насталих снежних
наноса.

Број 2.

03.02.2014.

СТРАНА 13.

OLDAL

2013.02.03.

2. szám

2. Општински штаб за ванредне ситуације координира и руководи пословима заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама утврђеним чланом 34. и чланом 35. Закона о ванредним
ситуацијама.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине
Бачка Топола".
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Председница Општине
Кокаи-Мерњак Мелинда, с.р.

САДРЖАЈ

СТРАНА
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Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације од 02.02.2014. године
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5.

Одлука
Топола
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о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Бачка

Издавач: Служба за скупштинске послове Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310.Одговорни
уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 2014. годину износи
15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета општине Бачка
Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».

