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На основу члана 13. став 1. тачка 5. и члана 14. став 2. тачка 5. Закона о комуналним
делатностима Републике Србије (''Сл. гласник РС'', број 16/97), члана 20. став 2. алинеја 1.
и 2. члана 21. и члана 24. Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде за пиће (''Сл. лист
општине Бачка Топола'', број 5/97), Извршни одбор Скупштине општине Бачка Топола је на
седници одржаној дана 25.06.2002. године, донео
НАРЕДБУ
О ОГРАНИЧАВАЊУ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ
ЗБОГ ОГРАНИЧЕНИХ КОЛИЧИНА ВОДЕ
I
Због немогућности обезбеђивања повећаних потреба воде за пиће на територији
општине Бачка Топола, ограничава се и забрањује потрошња воде за пиће и коришћење
хидраната према условима из Наредбе.
II
Забрањује се употреба воде за пиће за заливање башта, вртова, травњака, платоа,
тротоара и других површина, осим овлашћеним предузећима за одржавање стамбенокомуналних објеката, из градског, из свих микроводовода и из објеката за водоснабдевање
месних заједница.
III
Забрањује се коришћење хидрантних мрежа, осим за потребе противпожарне
заштите.
IV
Забране из тачке I и II ове Наредбе примењују се од 01.06. до 30.09. текуће године.
V
Дозвољава се NIMROD DIEGO TURS из Бачке Тополе, вл. Паланчаи Лајоша,
пуњење базена RSC ''VENUS'', одржавање инсталација базена и базенске технике у
временском периоду од 23,00 часа текућег дана до 05,00 часова наредног дана.
Ван овог временског периода трошење воде за напред наведено није дозвољено.
VI
Дозвољава се FUDBALSKOM KLUBU ''AIK'' из Бачке Тополе заливање фудбалског
терена у временском интервалу од 23,00 часа текућег дана до 05,00 наредног дана.
Ван овог временског периода трошење воде за напред наведено није дозвољено.
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VII
Контролу над спровођењем ове наредбе врши Општински Орган управе надлежан за
комуналне послове и комунални Инспектор у сарадњи са овлашћеним радником ЈП
''КОМГРАД'' из Бачке Тополе, ''Стандард'' из Старе Моравице и активистима водних
заједница и комуналним контролорима.
Свим корисницима који се не придржавају ове наредбе ускратиће се испорука воде,
односно примењиваће се казнене одредбе одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде за
пиће ("Сл.лист Општина Б.Топола, бр. 5/97).
VIII
Ова Наредба ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Бачка Топола'', а одребе из тачке II ове наредбе примењиваће се од стране
ЈП ''Комград'' у зависности од расположиве количине воде уз сагласност Извршног одбора
Скупштине општине Бачка Топола.
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Издавач: Одељење за друштвене делатности, општу управу, опште послове и правну
помоћ Општинске управе Бачка Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар
Скупштине општине. Аконтација претплате за 2002. годину износи 4.080,00 динара. Жиро
рачун број: 45200-637-3-245 Општинска управа Бачка Топола за „Службени лист општине
Бачка Топола”».

