„Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола” ЈП Топола у 2007.години
У складу са Програмом пословања за 2007. годину одвијале су се активности „Јавног
предузећа – Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола. Програм пословања је
усвојен на седници Скупштине, а урађен је у складу са Законом о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса, као и на основу Одлуке о буџету општине Топола за
2007. годину.
У току 2007. године активности су се одвијале у току целе грађевинске сезоне која је у
2007. години нешто краће трајала због лоших временских прилика при крају године. Наравно,
треба истаћи да за све планиране активности у складу са Програмом пословања урађена је
одговарајућа пројектна документација. Са припремљеном пројектном документацијом се
конкурисало код републичких институција и донаторских организација. Врло је битно истаћи
да су сви предложени пројекти прихваћени и суфинансирани од републичких институција.
Такође, сва средства која су добијена из Националног инвестиционог плана су утрошена за
реализацију одређених пројеката и ребалансом октобра месеца средства из Националног
инвестиционог плана нису умањена, јер се на време отпочело са реализацијом планираних
активности.
У 2007. години Дирекција је конкурисала са десетак програма за средства из
Националног инвестиционог плана која ће се реализовати у 2008. години.
Треба напоменути да је остварена изузетно добра сарадња са Министарством за
инфраструктуру, Јавним предузећем „Путеви Србије“, Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Министарством за локалну самоуправу и републичком
Дирекцијом за воде.
За реализацију Програма пословања ангажован је велики број извођача радова чије
активности су обједињаване и праћене преко надзорних органа а сви евентуални проблеми
који су се јављали у реализацији одређених активности решавани су у ходу тако да сви
планирани пројекти су доведени до краја. Може се истаћи да су сви извођачи радова
задовољили у смислу квалитета и поштовању закључених уговора. Реализација активности у
складу са Програмом пословања су одвијане скоро на целом подручју општине Топола.
Средства за реализацију Програма пословања су обезбеђена из редовних прихода Дирекције,
самодоприноса, донаторских организација и средства републичких институција.
Реализоване активности по областима су следеће:
I ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
У овој области и даље су рађени послови око водоснабдевања. У извештајном периоду
приоритет је дат замени водоводне мреже у граду која је дотрајала и имала велике губитке
воде а такође и промер цеви није одговарао према броју садашњих и будућих корисника.
Урађена је дистрибутивна водоводна мрежа у улици Танаска Рајић у дужини од 354 метара.
Радови на изградњи ове водоводне мреже поверени су Производно услужној задрузи „Узор“
Крагујевац.
Такође, урађена је водоводна мрежа у улици Шумадијских бригада у укупној дужини
од 297 метара, а радове је изводила комунална организација.

Хидрант у улици Шумадијских бригада
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Комунална организација је урадила и цевовод у улици 29. новембар у дужини од 125
метара.
У улици 1300 каплара је у склопу укупне реконструкције улице урађена и водоводна
мрежа у укупној дужини од 240 метара, а радове је извела Производно услужна задруга „Узор“
Крагујевац.

У 2007. години завршени су неопходни радови на изворишту „Божурња“. Радови на
комплетној реконструкцији су поверени „ТехноБеоград“ из Београда. Завршетком ових
радова извршен је технички пријем изворишта „Божурња“, добијена употребна дозвола и
Одлуком Управног одбора Дирекције објекат је предат комуналној организацији на
коришћење. Извориште је у 2007. години пуштено у експлоатацију, што је велики допринос у
побољшању водоснабдевања Тополе. У финансирању реконструкције изворишта учествовала
је и Чешка Република.

У 2007. години отпочело се са изградњом сеоског водовода у месној заједници
Блазнава. Радове изводи Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ Топола. Због лоших
временских услова крајем године ова инвестиција је завршена са око 80%.

У току 2007. године извршен је технички пријем постројења за прераду отпадних
вода, а Комисија је одредила пробни рад постројења у трајању од 6 месеци. По завршетку
пробног рада и добијању употребне водопривредне дозволе ресорног Министарства Одлуком
Управног одбора Дирекције постројење је предато комуналној организацаји на даље
управљање.
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Предузеће „Центум“ ДОО Лесковац је отпочело радове на изградњи стамбене зграде за
избеглице у 2006. години а исте завршило половином 2007. године. Ове радове је финансирао
донатор ASB из EU и Дирекција за изградњу. Донатор је преузео обавезу изградње стамбене
зграде са 20 стамбених јединица, а Дирекција је извела радове кишне и фекалне канализације,
уређења паркинг простора и приступне саобраћајнице. Уређена је и трафо станица за потребе
стамбене зграде. По завршетку свих радова извршен је технички пријем зграде а затим
Одлуком Управног одбора зграда је предата Скупштини општине на даље управљање. По
завршетку техничког пријема половином године усељени су станари из колективног центра
Јарменовци.

У циљу контролисаног одвођења отпадних вода и атмосферских вода у делу улице
Јована Скерлић и Мила Сеље урађена је фекална и кишна канализација. Радове је изводила
комунална организација.

У склопу припрема Рудничке улице за асфалтирање урађена је фекална канализација
у дужини од 104 метра, јер је било доста проблема са отпадним водама. Радове је изводила
Производно услужна задруга „Узор“ Крагујевац.
Због великих проблема у неконтролисаном отицању отпадних вода у насељу
„Остењак“ у складу са Програмом пословања урађена је фекална и кишна канализација у
улицама Поп Луке Лазаревић и 1300 каплара у укупној дужини од 509 метара. Радове на
изградњи фекалне и кишне канализације је извела радна организација „Велика Морава“
Београд. По завршетку радова на изградњи фекалне и кишне канализације настављени су
радови на изградњи улице Поп Луке Лазаревић и 1300 каплара. Радове је изводило Предузеће
за путеве „Београд“ Београд. Сви грађевински радови су изведени до асфалта, али због лоших
временских услова нису изведени асфалтерски радови.

Такође, у улицама Мила Сеље и Јована Скерлића по завршетку фекалне и кишне
канализације настављено је са изградњом улица. Радови на изградњи улица поверени су
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Предузећу за путеве „Крагујевац“ Крагујевац који су углавном извршили радове до асфалта,
али због лоших временских прилика радови су прекинути.

Крајем године уговорени су радови на изградњи фекалне и кишне канализације у
улици Танаска Рајић. Радови су уговорени са радном организацијом „Водопривреда“
Смедеревска Паланка. Извођач је дотерао потребан грађевински материјал, али радови због
лоших временских прилика нису почели.

Изграђена је улица Челик батаљона у дужини од
Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

200 метара. Радове је извело

Такође, асфалтиран је део улице М. Зечевића у дужини од 100 метара. Радове је извело
Предузеће за путеве „Београд“ Београд.
Поред изградње и одржавања улица у 2007. години значајна пажња је посвећена
саобраћајном опремању улица у граду у циљу побољшања безбедности саобраћаја. У складу са
пројектном документацијом комплетирана је вертикална саобраћајна сигнализација а затим
је извршено обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације.

У циљу повећања безбедности на улицама ученика редовно се одржава светлосна
сигнализација на раскрсници код Апотеке тако да је она у исправном стању.
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Као и сваке године у извештајном периоду посебна пажња је поклоњена одржавању
јавне хигијене у граду. За ове потребе ангажовано је 5 радника који свакодневно обављају
послове јавне хигијене.
Као и сваке године посебна пажња је поклоњена изради пројектне документације која
је основ за реализацију Програма пословања, основ за пријављивање на конкурсе за добијање
средстава од републичких институција, за добијање донација као и учешће за коришћење
средстава НИП-а.
Поред редовног одржавања улица посебна пажња се поклања и зимском одржавању
улица. У новембру месецу на седници Управног одбора Дирекције усвојен је План зимске
службе. Након усвајања Плана зимске службе извршена је набавка 20 t соли и 120 t
одговарајуће ризле. Послови на зимском одржавању улица и путева поверени су комуналној
организацији. Набављени материјал за зимско одржавање улица и путева је депонован на
водоводу комуналне организације.
У циљу побољшања безбедности пешака на путевима и улицама у ноћним условима
посебна пажња је поклоњена одржавању и занављању уличне расвете у свим насељеним
местима. У циљу рационализације потрошње електричне енергије извршена је набавка
уклопних сатова који временски регулишу потрошњу електричне енергије.
II ПУТЕВИ
Што се тиче путне мреже на подручју општине Топола она је доста разграната и
повезује Тополу са свим већим центрима и свим суседним општинама. На подручју општине
Топола има 130 км локалних путева, 760 км некатегорисаних путева, 50 км магистралних
путева и 44 км регионалних путева. Наравно треба истаћи да је у задње три године знатно
побољшан квалитет путне мреже на подручју општине Топола јер је велики број путева
изграђен или реконструисан, а тиме је и безбедност учесника у саобраћају подигнута на
знатно виши ниво. У 2007. години чињени су напори да се обезбеди већи износ средстава за
изградњу и реконструкцију путева на подручју наше општине, а све у циљу побољшања путне
мреже у свим насељеним местима.
На реконструкцији и изградњи путева на подручју наше општине реализоване су
следеће активности:
У месној заједници Белосавци асфалтирана је и задња деоница макадамског пута у
Четворском крају у дужини од 1,7 км тако да је завршена комплетна деоница пута која
повезује Белосавце са општином Аранђеловац. Гледајући у целини месна заједница Белосавци
има веома солидну путну мрежу чиме се квалитет живота грађана подигао на виши ниво.
Радове на завршетку овог путног правца извело је Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

У месној заједници Божурња на магистралном путу М-23 извршена је потпуна
реконструкција дела пута такозвана „Варијанта“ са проширењем саобраћајнице. Радове на
овом путном правцу је извело Предузеће за путеве „Крагујевац“ Крагујевац. Изградњом овог
дела саобраћајнице знатно је побољшана безбедност учесника у саобраћају.
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Такође, у месној заједници Божурња завршена је саобраћајница у делу насеља „Старо
село“ у дужини од 1,2 км. Радове је извело Предузеће за путеве „Крагујевац“ Крагујевац.

У месној заједници Шуме је урађено 2 км асфалтног пута на путном правцу
Наталинци – Горња Трнава. На овом путном правцу су остале још две кратке деонице у
Шумама и исте се планирају да буду завршене у 2008. години, чиме ће путни правац
Наталинци – Шуме – Горња Трнава – Каменорезци бити урађен у потпуности у укупној својој
дужини од 9,9 км што ће бити још један допринос безбедном одвијању саобраћаја кроз
поменута насељена места. Треба напоменути да овај путни правац повезује два магистрална
путна правца М-4 и М-23. Радове на изградњи поменуте деонице у Шумама је извело
Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

Такође, у месној заједници Шуме је урађено 0,4 км пута према Основној школи.
Радове на изградњи овог путног правца је извело Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

У складу са Програмом пословања у месној заједници Горња Трнава на релацији
„Мамутовац“ – „Витлина“ урађено је 0,8 км пута. Радове је извело Предузеће за путеве
„Београд“ Београд.
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Такође, у месној заједници Горња Трнава у насељеном месту „Ракићи“ урађен је 1 км
асфалтног пута. Радове је извело Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

У насељеном месту Горња Трнава урађена је и асфалтирана деоница пута која спаја
„Витлину“ и центар села у укупној дужини од 0,8 км, а остатак деонице се планира у 2008.
години. Радове на реконструкцији овог путног правца је изводило Предузеће за путеве
„Крагујевац“ Крагујевац.

У истом насељеном месту урађена је деоница пута „Варошица“ – Доња Трнава кроз
насељено место Савићи у укупној дужини од 0,65 км. Радове на реконструкцији овог путног
правца је извело Предузеће за путеве „Крагујевац“ Крагујевац. Ова деоница путног правца је
била до те мере оштећена да се веома тешко одвијао саобраћај.

Такође, у истој месној заједници урађен је и асфалтиран пут за засеок „Јанковићи“ који
излази на регионални пут Р-215А. Радове на изградњи и асфалтирању овог путног правца у
укупној дужини од 1 км извело је Предузеће за путеве „Крагујевац“ Крагујевац.
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Имајући у виду напред изнето може се констатовати да је у месној заједници Горња
Трнава изградњом поменутих путних праваца квалитет живота грађана подигнут на знатно
виши ниво а самим тим и безбедност учесника у саобраћају.
У месној заједници Светлић у засеоку „Јасенак“ урађен је 1 км асфалтног пута.
Радове на изградњи овог путног правца извело је Предузеће за путеве „Крагујевац“
Крагујевац.

У насељеном месту Винча у засеоку „Велико поље“ извршена је реконструкција дела
путног правца са асфалтирањем у укупној дужини од 1,2 км. Радове на реконструкцији овог
путног правца извело је Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

У складу са Програмом пословања у месној заједници Клока у засеоку
„Стојадиновићи“ изграђено је 1,3 км пута. Радове на изградњи овог путног правца извело је
Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

Такође, у месној заједници Клока у засеоку Чучуге – Лазаревићи изграђено је 0,3 км
асфалтног пута и асфалтиран плато испред Дома културе. Ове радове је урадило Предузеће за
путеве „Београд“ Београд.
У насељеном месту Наталинци изграђена је полуобилазница која спаја магистрални
пут М-4 и регионални пут Р-109 у укупној дужини од 1 км. Радове на изградњи овог путног
правца извело је Предузеће за путеве „Београд“ Београд.
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У месној заједници Рајковац реконструисан је пут у дужини од 1 км. Радове на
реконструкцији овог путног правца извело је Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

У насељеном месту Јарменовци у засеоку Гуришевци урађен је 1 км асфалтног пута. Радове
на изградњи овог путног правца извело је Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

У складу са Програмом пословања у месној заједници Доња Шаторња урађена је
деоница пута Шаторња – Пријани у укупној дужини од 1,2 км. Радове на изградњи овог
путног правца извело је Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

Такође, у месној заједници Доња Шаторња у засеоку Прокићи урађено је 1,2 км
асфалтног пута. Радове на изградњи овог путног правца извело је Предузеће за путеве
„Крагујевац“ Крагујевац.
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У месној заједници Жабаре у засеоку „Пањевац“ асфалтиран је пут у дужини од 1,5
км. Радове на изградњи овог путног правца извело је Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

У насељеном месту Јунковац урађено је 0,5 км асфалтног пута. Радове на изградњи
овог путног правца извело је Предузеће за путеве „Крагујевац“ Крагујевац.
У насељеном месту Митровчић урађен је 1 км асфалтног пута. Радове на изградњи
овог путног правца извело је Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

У месној заједници Овсиште урађена је деоница пута Божурња – Светиња у дужини од
2 км. Радове на реконструкцији овог путног правца извело је Предузеће за путеве „Београд“
Београд.

Такође, у овој месној заједници асфалтиран је плато испред Дома културе и урађен је
спортски терен.
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У насељеном месту Загорица асфалтирани су спортски терени. Радове је извело
Предузеће за путеве „Београд“ Београд.

У извештајном периоду посебна пажња је поклоњена и изградњи макадамских путева
у месним заједницама широм наше општине.
У протеклој години урађено је 7,9 км макадамских путева, а извршена је поправка
око 15 км макадамских путева. У протеклој години урађени су макадамски путеви у Клоки
0,9 км, Маскар 1,5 км, Рајковац 1 км, Крћевац 2,1 км, Белосавци 0,5 км, Митровчић 0,3
км, Светлић 1,4 км, Љубесело 0,3 км, Доња Трешњевица 0,4 км, Горња Трнава 0,3 км,
Божурња 0,7 км.

Клока (засеок Бујковац)

Маскар – Рајковац

Наталинци – пут ка језеру

Рајковац

Наталинци – пут ка Кисељаку
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Трешњевица

Љубесело
Може се закључити да је на подручју општине у 2007. години изграђено 24,2 км
асфалтних путева, 7,9 км макадамских путева а поправљено или реконструисано 15 км
макадамских путева. Изградњом асфалтних путева у извештајном периоду и предходне две
године може се констатовати да су путеви у општини Топола савременији и знатно је
побољшана безбедност у саобраћају на локалним путевима. Процењује се да ће у 2008. години
сви важни правци локалних путева на којима се одвија аутобуски саобраћај бити
асфалтирани и тиме ће се разрешити проблеми око безбедног одвијања саобраћаја.
Поред редовног одржавања путева и улица посебна пажња се поклања и зимском
одржавању путева и улица. У 2007. години због повољних временских прилика није било
потребе за одржавањем путева почетком године, а при крају 2007. године било је потребе за
одржавањем путева и улица у граду. У сезони 2007/08 биће потребе за непрекидним
одржавањем путева у зимским условима.
III КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
У области комуналне делатности, а у складу са законским прописима Дирекција за
изградњу је у обавези да одржава јавну хигијену у граду. Почетком 2007. године ови послови
су поверени комуналној организацији која је ове послове обавила на најбољи могући начин.
Почетком 2007. године извршено је орезивање стабала у граду од стране комуналне
организације.
Почетком 2007. године а након зимског одржавања улица у граду извршено је
генерално чишћење свих улица а затим и прање истих а све у циљу подизања квалитета
одржавања хигијене у граду. Такође, и током године вршено је прање и поливање улица.
У циљу реализације Програма пословања у 2007. години, а сходно Закону о јавним
набавкама, спровођени су поступци јавних набавки велике вредности, мале вредности, као и
путем наруџбеница. Сви поступци јавних набавки покренути су од стране Управног одбора
Дирекције при чему су формиране и Комисије зависно од врсте јавних набавки.
У извештајном периоду спроведено је 57 поступака јавних набавки. Комисије су
имале задатак да учествују са ресорним радником у припреми тендерске документације,
вршиле су јавно отварање понуда и том приликом је сачињаван записник, вршиле су стручну
оцену понуда и давале су извештај са предлогом Управном одбору Дирекције на сагласност
коме ће се уговор о јавној набавци доделити.
Комисије за јавне набавке су спровеле 57 поступака, и то:
- 7 поступака јавне набавке велике вредности
- 50 поступака јавне набавке мале вредности.
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Наравно, овде треба истаћи чињеницу да није било приговора на спровођење
поступака јавних набавки, а све су реализоване у складу са Програмом пословања.
У реализацији Програма пословања свој пуни допринос је дао Управни одбор
Дирекције. Управни одбор у 2007. години је одржао 15 седница на којима је разматрано око
353 тачке дневног реда, а укупно је донео 346 Одлука. Наравно, треба истаћи чињеницу да је
Управни одбор веома активно учествовао у реализацији Програма пословања, што је
квалитет више у реализацији планираних активности.
Наравно, треба истаћи чињеницу да је остварена добра сарадња са републичким
институцијама и да су сви предлози пројеката прихватани, што је веома повољно утицало на
реализацију Програма пословања.
На крају треба истаћи веома важну чињеницу да је руководство општине дало свој
пуни допринос у реализацији Програма, а нарочито кроз контакте са републичким
институцијама у циљу реализације одређених пројеката.
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