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На основу члана 26. тачка 3. члана 27. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,  

88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон и 108/2016),  члана 11. став 1. тачка 25. члана 29. став 1. тачка 21. члана 59. 

став 1. тачка 9.  члана 64. став 1. тачка 7. и  члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, 

бр.11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника СО Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.12/08 и 16/2016) на предлог 

председника општине Топола, 

  Скупштина Општине Топола, на седници одржаној дана 15.05.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о  преносу права јавне својине РС у јавну својину ЈЛС - Општине Топола 
 

Члан 1. 

Пердлаже се Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине са досадашњег носиоца 

јавне својине – Републике Србије на носиоца јавне својине Општину Топола, на  катастарским парцелама број: 

 

• к.п. бр. 2539/1, К.О Топола Село „ТОРОВИ“, грађевинско земљиште у површини 2.34,78 ха, 

• к.п. бр. 2539/2, К.О Топола Село „ТОРОВИ“, грађевинско земљиште у површини 0.29,60 ха, 

• к.п. бр. 2539/3, К.О Топола Село „ТОРОВИ“, грађевинско земљиште у површини 0.05,44 ха, 

све уписане у лист непокретности бр. 207  К.О. Топола Село.  

 

Члан 2. 

Овлашћује се Председник општине Топола да након добијања сагласности од стране Владе Републике Србије 

потпише уговор о преносу права јавне својине на предметним  парцелама. 

 

Члан 3. 

Ову Одлуку доставити Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије на даљи поступак, ради припреме 

аката за Владу РС у поступку располагања предметних парцела. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-213/2017-05-I                                                                                                                                   

Дана: 15.05.2017. године                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                            

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013) и члана 

98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 12/2008 и 16/2016), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.05.2017. године донела је  

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 I      Усваја се Локални акциони план запошљавања за 2017. годину, број 110-25/2017-05 од 29.03.2017. године, на 

који је позитивно мишљење дао Локални савет за запошљавање за општину Топола. 

 

II    Саставни део ове Одлуке је Локални акциони план запошљавања за 2017. годину. 
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Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-214/2017-05-I 

Дана: 15.05.2017. године                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                       

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 
      

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ  

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Увод 

Локални акциони план запошљавања (у даљем тексту ЛАПЗ) Општине Топола за 2017. годину представља 

инструмент спровођења активне локалне политике запошљавања у 2017. години. Овај документ је усклађен са циљевима 

Националног плана за запошљавање у 2017. години и Локалном стратегијом одрживог развоја општине Топола 2010-2020 

године. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања  и утврђују програми и мере који ће се 

реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености. 

Правни основ за израду ЛАПЗ-а представља Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 38/2015) којим је, у члановима 40. и  41. дефинисано да надлежни орган 

локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усвојити Локални акциони план 

запошљавања за јединицу локалне самоуправе на годишњем нивоу.  

Кључна питања којима се ЛАПЗ бави су:   

Kакво је стање на тржишту рада у локалној заједници? 

Kакве су перспективе?  

Kоје су мере на располагању? 

Kоји ће ефекти бити постигнути? 

Према Националном акционом плану запошљавања за 2017. годину јединица локалне самоуправе, може до 31. 

јануара 2017. године, преко надлежне филијале НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев 

за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања. Узимајући у обзир мишљења филијала на 

поднете захтеве, НСЗ доставља министарству предлог за учешће у финансирању програма или мера активне политике 

запошљавања, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева. 

У 2017. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања, и то: 

- Jавни радови, 

- Програм стручне праксе код приватног послодавца, 

- Програм стицања практичних знања код приватног послодаваца, 

- Субвенције за самозапошљавање и др. 

Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера активне политике запошљавања је да јединица 

локалне самоуправе има: 

- формиран локални савет за запошљавање, 

- донет локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ) 

- обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере, 

- усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта 

рада. 

Спровођење акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу свих 

сегмената јавног, цивилног и пословног сектора на подручју Општине Топола. Из тог разлога су у припреми нацрта 

Плана запошљавања коришћени статистички подаци, подаци Националне службе за запошљавање као и подаци 

релевантних институција и организација. 

 

Одељак 1.  Профил Општине Топола 

1.1 Демографија 

Општина Топола се налази у централном делу Шумадије, простире се на површини од 356 км
2
. Популација 

Општине Топола је, по последњим подацима из 2012. године, бројала 22.065 становника што је за 3171 становника мање 

него 2002. године. С обзиром да је Топола „мања“ општина, смањење броја становника представља значајан пад. Разлоге 

тога треба тражити пре свега у миграцији становништва, нарочито млађе популације, у развијене, привредно и културно 

активније центре у Србији. У циљу сузбијања даље миграције становништва, Општина Топола улаже велике напоре у 

унапређење услова за живот грађана и стварање услова за повећање запослености.  

У табели број 1. дат је детаљан приказ демографије Општине Топола и Републике Србије. 

1.  Општина Топола Србија 
-

 Површина у км
2 356 88.509 

- Број насеља 31 6.158 
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- Укупан број становника:  22.065 7.199.077 

- Густина насељености 62 93 

- Стопа природног прираштаја -11% -5% 

- Промена 2002- 2010  -1.5% -2.1% 

- % oд укупног броја становника округа 8.11%  

- Становништво по старосним групама: 

. од 0 -17 година 16% 18% 

. од 18 - 64 година 63% 65% 

. од 65 и више  21% 17% 

- Просечна старост 45 42 

Табела 1. Демографија Општине Тополa, извор: Реп.завод за статистику 

 

Категорија Женско Мушко 

Деца старости до 6 година 

 (предшколски узраст) 
588 630 

Деца старости од 7 -14 година  (узраст основне школе) 800 879 

Становништво старости 15 – 18 година  

(узраст средње школе) 
489 505 

Деца (0 – 17 година) 1752 1879 

Млади (15 – 29 година) 1728 1996 

Радни контигент становништва (15 – 64 године) 7089 7514 

Укупан број становника 11.028 11.037 

Табела 2. Становништво према старосним групама и полу 

на подручју Општине Топола 2012 (у %),извор: Реп.завод за статистику 
 

Становништво према старосним групама у 2012. (у %)  

65 и 

више 

год.,…
0 - 17 

год.; 

16%

18 - 64 

год.; 

63%

 

График 1. Становништво према старости у 2012 (у %), извор: Реп. завод за статистику 

1.2 Опис локалне економске ситуације 

Према степену развијености локалних самоуправа, Општина Топола је сврстана у другу групу градова и 

општина чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека. 

Економску ситуацију на подручју Општине Топола, карактеришу сектори трговине, туризма, прерађивачке индустрије 

и пољопривредне производње. Пољопривреда и туризам су најважније привредне гране Општине. 

Потенцијали за развој туризма ће бити увећани обзиром на реновирање хотела „Опленац“ и изградњу 

Визиторског центра, што ће допринети повећању запослености у овој привредној области.   

Пољопривреда је значајан сегмент укупне привредне активности општине Топола. Топола има дугогодишљу 

традицију у развоју сточарства, воћа (нарочито шљива, вишања и јабука) и грожђа. У последњих неколико година у 

области пољопривреде јасно су се диференцирале три најзначајније гране са интензивном производњом, и то:  

- воћарство, 

- виноградарство и 

- сточарство. 

У овим областима забележен је већи број запошљавања сезонских радника који се ангажују, углавном, у 

сезонама интензивних радова у пољопривреди (пролећни радови, берба, складиштење и прерада пољопривредних 

производа и др) и припреми пољопривредних производа за извоз. Овакво ангажовање радника није званично 

евидентирано, али има значајан утицај на побољшање економске ситуације незапослених грађана. 

Према последњим подацима Управе за аграрна плаћања на подручју Општине Топола регистровано је 3444 

пољопривредних газдинстава и то 3432 пољопривредних гаѕдинстава од стране физичких лица и 12 пољопривредних 

газдинстава од стране правних лица. 

У области прерађивачке индустрије најзначајније су: 

- прерада пољопривредних производа 

- производња пића 
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- прерада камена 

- производња металских производа. 
 

Табела 4: Број привредних друштава 

 2013 2014 2015 2016 

01 Активних  172 186 205 206 

02 Новооснованих 14 12 18 8 

03 Брисаних/угашених 3 4 2 2 

 

Извор: Агенција за привредне регистре-http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/ 

 

Табела 5. Број предузетника 

 2013 2014 2015 2016 

01 Активних  634 646 655 634 

02 Новооснованих 67 79 95 33 

03 Брисаних/угашених 117 72 86 54 

 

Извор: Агенција за привредне регистре-http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/ 
 

Табела 6: Број удружења 

 2013 2014 2015 2016 

01 Активних  108 112 119 120 

02 Новооснованих 19 4 7 1 

03 Брисаних/угашених 1 / 1 / 

 

Извор: Агенција за привредне регистре-http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/ 
 

Табела 7: Број задужбина и фондација 

 2013 2014 2015 2016 

01 Активних  1 1 1 2 

02 Новооснованих / / / 1 

 

Извор: Агенција за привредне регистре-http://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/ 

 

Најзначајнији привредни субјекти на подручју Општине су: 

1.  „AGROFARM-TRADE“ DOO TOPOLA  

2. ,,MORSAD'' doo Топола – производња (ливење)  

3. Занатска каменорезачкa радња „Тимотијевић Љубомир“ Топола – сечење, обликовање и обрада камена  

4. Подрум „Александровић“ Винча – производња висококвалитетних вина  

5. „Интеграл “ доо Топола – производња (ливење) машинских делова  

6.  „Мат продукт“ Винча – прерада камена   

7.  „Стара варош“ Топола – демонтажа олупина  

8. „GMP Enterprises“ д.о.о Јарменовци – прерада воћа и поврћа –  

9.  „Weber“ Saint gobain – Производња грађевинског материјала  

10. Предузеће „Трнава промет“ доо Доња Трнава – трговина на велико и мало  

11. „Ливница Топола“ АД – привредно друштво за производњу и промет одливака 

12. „Лиграп“ ДОО Белосавци – ливење црквених звона   

13.  Предузеће „Инекс метали В и Б“ Топола, производња машинских делова  

14. Предузеће „Бетон рез“ Топола – машинско сечење бетона  

15. „Винарија Арсенијевић“ – производња вина  

16.   „Шљивко“ДОО –прерада и конзервисање воћа и поврћа; 

17. Модна конфекција „Рудник“, погон Топола (АУРЕА)  

18. ПИК „Опленац“ – производња вина. 

Број запослених у јавном сектору на подручју Општине, према прикупљеним подацима, је следећи: 

1. Општинска администрација – 75 
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2. Јавно комунално-стамбено предузеће „Топола“ Топола – 71 

3. Туристичка организација „Опленац“ Топола – 4 

4. Библиотека „Радоје Домановић“ Топола – 7 

5. Културни центар Топола – 5 

6. Предшколска установа Топола – 45 

7. Образовање (Средња и основне школе) 343 

8. Здравство и социјална заштита 121. 

 

 Јавне службе у Општини Топола немају вишак запослених. 

1.3 Стање и токови на тржишту рада 

Стање на тржишту рада на подручју Општине прати се преко Националне службе за запошљавање (НСЗ) – 

филијала Крагујевац, испостава Топола  која функционише у складу са Законом и сарађује са локалном самоуправом по 

питањима утврђивања политике запошљавања и спровођења мера подстицаја запошљавања. Стање на тржишту рада 

карактеришу: висока незапосленост, неповољна старосна  и квалификациона структура незапослених, висока стопа 

незапослености младих, велики број ангажованих лица у сивој економији. 

НСЗ је модеран јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима. Орјентисана је на 

кориснике, чији интерес је у  првом плану. Услуге се континуирано унапређују, уз непрекидно поређење остварених 

резултата са постављеним циљевима. Са партнерима развија међусобно корисне односе, ради успостављања дугорочне 

сарадње. НСЗ је институција која организовано брине о незапосленима са подручја Општине. Незапослени преко НСЗ 

остварују право на обавештавање о могућностима и условима за запошљавање,  посредовање у запошљавању,  додатно 

образовање и обуку,  мере активне политике запошљавања, новчану накнаду за време незапослености и др.  

НСЗ незапосленима пружа следеће услуге: 

1.  Финансијска подршка при започињању сопственог бизниса; 

2.  Посредовање у запошљавању лица која траже запослење; 

3.  Едукације незапослених; 

4. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере; 

5.  Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих; 

6. Подршка самозапошљавању, додатно образовање и обука; 

7. Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде и новчане социјалне помоћи; 

8. Доквалификација и преквалификација; 

9. Спровођење поступка за остваривање права на субвенције приликом запошљавања; 

10. Спровођење поступка за остваривање права на новчану накнаду за време незапослености и др. 
 

1.3.1 Запосленост  

На подручју Општине Топола, према последњим  подацима Фонда Здравства, има укупно: 3.128  запослених, 

1.391 пољопривредника који обављају пољопривредну делатност као једино и основно занимање, 736 лица која обављају 

самосталну делатност и 4.753 пензионера. 

У табели број 8. дат је детаљан приказ запослености на подручју Општине Топола. 

 Oпштина Топола 

Радни контигент становништва(15-64 године) 14603 

Број запослених 3128 

Стопа запослености 21.42% 

Број регистрованих незапослених 1764 

Стопа незапослености 12.08% 

Просечна зарада без пореза и доприноса 37282 

Просечна бруто зарада 51478 

 

Табела 8. Запосленост на подручју Општине Топола у 2016. години 

 

 Основни проблеми  у области запошљавања јесу неусклађеност образовне понуде са потрбама привреде и 

недостатак послова као последица недовољне привредне активности. Имајући у виду да образовни систем није 

прилагођен захтевима савременог тржишта као и да постоји дефицит одређених занимања у оквиру средњег образовања, 

јавља се потреба за преиспитивањем занимања у средњем образовном систему и његовом прилагођавању тржишту, ау 

циљу школовања кадра који су потребни послодавцима. 

 

   1.3.2 Незапосленост  

 Укупан број незапослених лица на подручју Општине Топола, према евиденцији НСЗ-а са стањем на дан  

31.12.2016. године је 1764 лица од кога су 957 незапослених лица жене, а 18 лица особе са инвалидитетом.  
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Подаци о тржишту рада незапослености Општина Топола 

Укупан број незапослених лица пријављених на евиденцију НСЗ  1764 

Повећање или смањење у периоду од 12 месеци 96,08% 

Табела 10. Подаци о тржишту рада и незапослености на подручју Општине Топола 

Број незапослених 

Степен стручне спреме 

 

VIII 

VII-1 

VII-2 

VI-1 

VI-2 

 

V IV III II I 

Укупно 0 72 68 23 559 497 61 484 

Tабела 11: Бр.незапослених на подручју општине Топола према степену струч.спреме 

 

Број незапослених 

Године старости 

 

15-19 

година 

20-24 

година 

25-29 

година 

 

30-34 

година 

35-39 

година 

40-44 

година 

45-49 

година 

50 - више 

година 

Укупно 47 180 199 214 209 188 154 573 

Жене  18 96 124 125 123 102 81 288 

Табела 12. Број незапослених лица на подручју општине Топола према полу и годинама старости 

 

Број незапослених 

Дужина тражења посла 

До 3 

месеца 

3-6 

месеци 

6-9 

месеци 

 

9-12 

месеци 1-2 године 

2-3 

године 

3-5 

година 

Преко 5 

година 

Укупно 184 110 111 146 281 140 240 552 

Жене 87 58 57 79 138 73 135 330 

Табела 13: Преглед броја незапослених лица по полу и дужини тражења посла 

 

• Највише незапослених лица са II степеном стручне спреме су са звањем:  

помоћник бравара (10 лица) и помоћник конфекцинара (12 лица) 

• Највише незапослених лица са III степеном стручне спреме су са звањем:  

аутомеханичар (74 лица), кројач и конфекционар (72 лица), металостругар (50 лица), кувар једноставних јела (21 

лице) и продавац (52 лица) 

• Највише незапослених лица са IV степеном стручне спреме су са звањем: 

машински техничар – конструктор (68 лица), екномски техничар (61 лица), матурант гимназије (52 лица) и 

ветеринарски техничар (30 лица) 

• Највише незапослених лица са V степеном стручне спреме су са звањем:  

аутомеханичар за путничка возила – специјалиста (5 лица) 

• Највише незапослених лица са VI-1 степеном стручне спреме су са звањем: 

eкономиста за финансије, рачуноводство и банкарство (12 лица) и правник (5 лица) 

• Највише незапослених лица са VII степеном стручне спреме су са звањем: 

дипломирани економиста (15 лица), дипломирани правник (5 лица) и доктор медицине (5 лица) 

 

Удео  незапослених жена је 54,26% од укупног броја незапослених лица што представља повећање од 3,03% у 

односу на исти период предходне године. Просечна старост незапослених жена ( у годинама) јесте 39,96. А укупно на 

територији општине Топола просечна старост незапослених лица је 40,83. 

Према подацима НСЗ, на евиденцији незапослених лица у Тополи налази се 21 лице ромске националности која 

су се приликом пријављивања на евиденцију самовољно изјаснила као лица ромске националности. Треба напоменути да 

се Роми при пријављивању на евиденцију незапослених веома ретко изјашњавају као припадници ромске националности, 

тако да их на евиденцији има знатно више од званичног броја. 

Дефицитарна занимања на подручју општине, по увиду у селекцију кандидата и по мишљењу НСЗ о потребама 

послодаваца су: заступници осигурања. 

1.3.3 Сиво тржиште радa 

Имајући у виду карактеристике привреде Општине Топола у којој је пољопривредна производња 

најзаступљенија, појавила се незванична берза радника надничара преко које се ангажују радници за сезонске послове у 

пољопривреди. Званични подаци о броју ангажованих радника на овај начин не постоје, а цена радног сата се формира по 
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тржишним принципима у зависности од понуде и потражње. Велики број лица која су остала без запослења на овај начин 

допуњује свој кућни буџет. 

Послодавци на подручју Општине често, за делатност коју обављају, ангажују раднике на „црно“ односно, не 

закључују са њима уговор о раду и не уплаћују им доприносе за осигурање. Рад на „црно“ се повезује са ниским зарадама 

и ниском продуктивношћу, ниским нивоом заштите на раду, лошим радним условима и сталном могућношћу остајања 

без посла међу неформално запосленима која је знатно већа него међу формално запосленим радницима. Из тих разлога 

радници не пријављују надлежнима послодавце код којих раде на „црно“ па не постоји никакав увид у број радника 

ангажованих на „црно“. 

 

Одељак 2. Политике запошљавања у Општини Тополa 

Формирањем  Локалног савета за запошљавање општина Топола је препознала могућност да утиче на политику 

запошљавања на својој територији и да предложи мере за смањење незапослености и повећање запослености. 

Мере предвиђене ЛАПЗ-ом за 2017.годину односе се искључиво на незапослена лица, пријављена на евиденцији 

НСЗ Топола. Ове мере утицаће на раст запошљавања младих јер по броју незапослених лица који се воде на евиденцији 

они спадају у најзаступљенију групу. 

 Политике запошљавања у Општини Топола: 

− стварање услова за прилив страних директних инвестиција што доводи до отварања нових радних места 

− стварање услова за привлачење домаћих инвестиција у циљу отварања нових радних места 

− привлачење донаторских средстава за реализацију пројеката чији је циљ подстицај запошљавања, што доводи до 

привременог упошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање.  

− обезбеђење буџетских средстава за подршку запошљавању 

− пружање подршке запошљавању особа са посебним потребама кроз прибављање средстава за њихово 

запошљавање 

− стварање услова за обављање стручне праксе и учешће у спровођењу програма стицања практичних знања 

− подршка самозапошљавању кроз олакшице приликом отварања приватних фирми 

− подршка пољопривредним произвођачима да ојачају сопствену производњу како би се смањио прилив 

незапослених на евиденцију НСЗ 

− улагање у развој спорта и културе и с тим у вези уговорно ангажовање младих са евиденције НСЗ приликом 

одржавања културних и спортских манифестација 

− подршка извођењу обука за незапослене и њиховом оспособљавању за проналажење посла 

− финансијска помоћ за студенте (стипендирање студената)  

− директно обавештавање послодаваца о могућностима коришћења подстицајних средстава за запошљавање  

− Основан је Пословни савет као саветодавно тело Општинског већа Општине Топола са циљем унапређења 

сарадње јавног и приватног сектора, поред осталог и сарадње по питању запошљавања и др. 

 

Одељак 3. Циљеви и приоритети политике запошљавања у 2017-ој години  
Циљеви локалне политике запошљавања у Општини Топола у 2017-ој години су следећи: 

1. Повећање запослености кроз спровођење мера активне политике запошљавања које спроводи Национална служба  

за запошљавање, 

2. Јачање људских ресурса кроз оспособљавање незапослених за активно тражење посла и самозапошљавање и  

стимулисање младих да се школују за дефицитарна занимања, 

3. Социјална инклузија незапослених и 

    4. Прибављање донаторских средстава за ангажовање незапослених лица са евиденције НСЗ-а. 

 

Одељак 4. Мере активне политике запошљавања 

Општина Топола ће, у 2017-ој години, спроводити мере активне политике запошљавања  и то: 

1.   Унапређење услова за подршку мерама активне политике запошљавања које спроводи Национална служба за 

запошљавање, 

2.   Подршка самозапошљавању кроз обезбеђење механизама за пласирање средстава буџета Републике Србије 

за самозапошљавање и пореске олакшице приликом отварања нових фирми 

3.   Подршка регистрацији и пререгистрацији пољопривредних газдинстава кроз даљу логистичку, стручну и 

техничку помоћ пољопривредницима, 

4.   Подршка запошљавању младих кроз стварање услова за стручно оспособљавања приправника и лица без 

радног искуства за самосталан рад у струци,  

5.   Подношење предлога пројеката који имају за циљ ново запошљавање, и  др. 

Број и структуру незапослених лица за чије запошљавање ће се обезбедити средства у буџету Општине Топола за 

суфинансирање мера активне политике запошљавања утврдиће надлежни орган локалне самоуправе уз сагласност Савета 

за запошљавање. 

 

Одељак 5. Финансијски оквир политике запошљавања и извори финансирања 

Активна политика запошљавања у 2017-ој години финансираће се средствима буџета Републике Србије у складу 

са Националним акционим планом запошљавања Републике Србије за 2017. годину, средствима буџета Општине Топола и 
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донаторским средствима, уз подршку локалне самоуправе стварању услова за искоришћавање средстава буџета Републике 

Србије од стране послодаваца и незапослених лица. 

 Потребна средства за суфинансирање мера активне политике запошљавања обезбеђују се решењем надлежног 

органа у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2017. годину. 

 

Одељак 6. Спровођење мера Локалног акционог плана запошљавања 

Носилац спровођења мера Локалног акционог плана запошљавања за Општину Топола је Општинска управа 

Општине Топола у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Основне смернице, препоруке и мишљења за 

спровођење Плана предлаже Локални савет за заопшљавање. 

Општинска управа Општине Топола ће пратити објављивање јавних позива Националне службе за запошљавање, 

републичких органа и донатора за подношење предлога пројеката за финансирање или суфинансирање, пружати 

подршку у попуњавању апликационих формулара, прикупљати предлоге пројеката релевантних субјеката са подручја 

Општине и предузимати активности на аплицирању за средства за запошљавање. У сарадњи са НСЗ, развојним 

агенцијама, Пословним саветом и другим друштвеним субјектима учествоваће се у обезбеђењу услова за извођење обука 

за незапослене и пружати стручну помоћ незапосленима приликом конкурисања за подстицајна средства за 

запошљавање.  

У изради Локалног акциног плана запошљавања за Општину Топола коришћени су званични подаци Националне 

службе за запошљавање Републичког фонда за здравствено осигурање, Агенције за привредне регистре, Републичког 

завода за статистику, Управе за аграрна плаћања и Општинске управе Општине Топола.  

 

ОПШТИНА ТОПОЛА 

Локални савет за запошљавање 

Број: 110-25/2017-05 

Датум: 29.03.2017. године 

 

        Обрађивач: 

Милан Вукићевић, с.р. 

                                                                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                                                         САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

                                                                                                                                                                   Биљана Мијовић, с.р. 
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима и члана 32. Статута ЈКСП „Топола“, Надзорни одбор 

ЈКСП „Топола“, на седници одржаној дана 05.05.2017. године, донео је 

 

Ц Е Н О В Н И К  

УСЛУГА ЈКСП „ТОПОЛА“  

ЗА ПОСЛОВЕ ПОВЕРЕНЕ ОД СТРАНЕ СО ТОПОЛА 

 

Члан 1.. 

Утврђују се цене услуга које пружа ЈКСП „Топола“ (у даљем тескту: предузеће), без урачунатог ПДВ у висини 

од 20%, на следећи начин: 

 

Бр. 

 

Врста услуге 

 

Јед. мере 

 

 

Цена 

 

 

1 

Цена радног сата  

Неквалификовани радници  Час 560,00  

Квалификовани радници  Час 650,00  

 

 

 

 

 

2 

Цена ангажовања возног парка, механизације 

 и опреме са руковаоцем  

Ровокопач Catepilar  Час 4.200,00  

Трактор са приколицом  Час 2.810,00  

Моторна коса  Час 1.410,00  

Моторна тестера  Час 1.410,00  

Мешалица за бетон / мала  Час 1.410,00  

Пумпа за воду  Час 1.410,00  

Електрична муљна пумпа  Час 1.410,00  

Бибро набијач  Час 1.690,00  

Euro Zeta - путарац  Час/km 3,510.00/170,00  

ФАП 30-35 кипер  Час 3.800,00  

Машина за сечење асфалта  Час 1.690,00  
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Грејдер  Час 4.950,00  

Булдозер ТГ-170  Час 4.950,00  

УЛТ - утоваривач  Час 5.500,00  

Багер 25т  Час 6.600,00  

Ваљак  Час 3.300,00  

Аутоцистерна са питком водом  Час 3.560,00  

Ауточистилица  Час 5.300,00  

Компресор  Час 3.020,00  

Ископ одводних јаркова (0.5m х 0.6m) профилисаном 

кашиком, са утоваром у возило и одвозом до 3km  

m 110,00  

Машинско кошење траве са банкина моторним 

возилом са косачицом (1 пролаз машине / ширина 

пролаза минимум 1m)  

m 2,60  

 

 

 

 

 

3 

Превоз растреситог материјала ФАП 3035  

Од 0 - 5 km  m3 220,00  

Од 6 km до 10 km  330,00  

Од 10 km до 15 km  590,00  

Од 15 km до 20 km  660,00  

Од 20 km до 30 km  700,00  

Од 30 km до 40 km  710,00  

Од 40 km до 100 km  850,00  

Преко 100 km  km 170,00  

Превоз растреситог материјала Iveco Trakker  

Од 0 - 5 km  m3 290,00  

Од 6 km до 10 km  430,00  

Од 11 km до 15 km  770,00  

Од 16 km до 20 km  860,00  

Од 21 km до 30 km  910,00  

Од 31 km до 40 km  920,00  

Од 41 km до 100 km  1.100,00  

Преко 100 km  km 230,00  

Чекање машине и возила  Час 50%  

 

 

 

 

4 

Поправка ударних рупа на асфалтном коловозу  

Опсецање ударних рупа и улегнућа на коловозу са 

чишћењем вишка раскопаног материјала, 

издувавање, емулзирање и крпљење асфалтром АБ-

11 у дебљини слоја d=4cm у уваљаном стању (по 

потреби опсечене рупе или улегнућа упунити 

дробљеним каменим агрегаром фракције 0-31мм до 

нивоа за наношење асфалтног слоја; Вишак 

раскопаног материјала распланирати ручно на 

најближој банкини)  

 

 

 

 

t 

 

 

 

 

9.600,00  

 Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације:  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1) Уградња носача саобраћајног знака (стуба) у 

асфалтну или бетонску подлогу, са израдом бетонске 

стопе димензија: 300mm х 300mm х 500mm  

Ком 1.650,00  

2) Уградња носача саобраћајног знака (стуба) у 

земљану подлогу, са израдом бетонске стопе 

димензија: 300mm х 300mm х 500mm  

Ком 1.320,00  

3) Монтажа/демонтажа саобраћајног знака или 

допунске табле на носач (стуб)  

Ком 330,00  

4)Монтажа/демонтажа табле на два носача (стуба)  Ком 550,00  

5) Монтажа/демонтажа табле обавештења “Општина 

Топола”, димензија:3000mm х 2000mm на два носача 

(стуба)  

Ком 550,00  

6) Монтажа/демонтажа саобраћајног огледала на 

носач (стуб)  

Ком 550,00  

 7) Лепљење фолије ,,Грб општине Топола” 

(димензија:800mm х 900mm) за замену дотрајале 

Ком 1.100,00  
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фолије на табли димензија: 3000mm х 2000mm  

8) Исправљање саобраћајног знака и његово 

учвршћивање  

Ком 440,00  

9) Исправљање носача саобраћајног знака (стуба) и 

његово учвршћивање  

Ком 550,00  

10) Чишћење саобраћајног знака  Ком 110,00  

11) Исецање /вађење/ носача саобраћајног знака 

(стуба)  

Ком 440,00  

 

Члан 2. 

Овај Ценовник ће се користити за све делатности које је предузећу поверила Скупштина општине Топола. 

  

Члан 3. 

Ступањем на снагу овог ценовника ставља се ван снаге Ценовник услуга ЈКСП „Топола“ за послове поверене од 

стране СО Топола, број 683/2.1 од 23.02.2017. године, а на који је дата сагласност оснивача Одлуком, број 020-153/2017-

05-I од 07.04.2017. године.  

Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране надлежног органа Општине Топола.  

 

ЈКСП „Топола“ Топола 

Број: 1646/1.6  

Дана: 05.05.2017. године                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                                       НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

                                                                                                                                                                      мр Марина Вуковић, с.р. 

 

-4- 

На основу члана 28.  Закона о комуналним делатностима (,,Сл. гласник СО Топола“, број 88/2011 и 104/2016) и 

члана 108. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника 

Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.05.2017. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Даје се сагласност на Ценовник услуга ЈКСП „Топола“ Топола за поверене послове од стране СО Топола, који 

је донео Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ Топола на седници одржаној дана 05.05.2017. године под бројем 1646/1.6. 

 
II   Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-188/2017-05-I 

Дана: 15.05.2017. године                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 8. и члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 

11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 

16/2016),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.05.2017. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Извештај о раду Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2016. годину број 87 од 30.03.2017. 

године, који је донео директор Библиотеке „Радоје Домановић“ а Управни одбор усвојио на седници одржаној дана 

31.03.2017. године, Одлуком број 91. 

 
II     Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-216/2017-05-I 

Дана: 15.05.2017. године                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 8. и члана 108. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“, број 

11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/2008),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.05.2017. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Даје се сагласност на Програм рада Библиотеке „Радоје Домановић“ Топола за 2017. годину број 88 од 

30.03.2017. године, који је Управни одбор усвојио на седници одржаној дана 31.03.2017. године, Одлуком број 91. 

 
II   Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-217/2017-05-I 

Дана: 15.05.2017. године                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК                                                       

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 54. става 2. и 3. члана 55. став 3. тачка 4. и става 4. Закона о основама система образовање и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука 

УС), члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника 

СО Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016),  

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 15.05.2017. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора Основне школе „Карађорђе“ у Тополи 
 

I 
Разрешава се дужности члана Школског одбора ОШ „Карађорђе“ у Тополи,  Мирко Јевтић наставник математике 

из Тополе, испред запослених-Наставничког већа. 

 

II 

У Школски одбор ОШ „Карађорђе“ у Тополи, именује се Милан Недељковић, наставник физике из Тополе, 

испред запослених-Наставничког већа. 

III 
Мандат именованог из тачке II овог Решења траје до истека мандата чланова Школског одбора ОШ „Карађорђе“ 

из Тополе, именованих решењем Скупштине општине Топола, број 020-210/2014-05-I од 12.06.2014.године („Службени 

гласник СО Топола“, број 13/2014). 

IV 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

V 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-178/2017-05-I                                                                                                                                   

Дана: 15.05.2017. године                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 
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 На основу чланова 19. и 20. Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола“, број 10/2012), чланова 38. и 108. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 11/2008 и 

6/2013) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016),  

 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.05.2017. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана 

Савета за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине општине Топола 
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I    Разрешава се дужности члана Савета за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне  

средине Скупштине општине Топола Слађана Мијовић из Белосаваца. 

 

II   За члана Савета за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине 

општине Топола именује се Ђорђе Митровић одборник Скупштине општине Топола из Наталинаца. 

 

III  Задатак Савета из тачке I овог решења, прописан је чланом 6. Одлуке о образовању сталних радних тела 

Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 10/2012). 

 

IV  Mандат именованог траје до истека мандата председнику и члановима Савета за урбанизам, стамбено – 

комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Топола именованих решењем Скупштине 

општине Топола број 020-215/2016-05-I од  23.08.2016. године. 

  

V    Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-211/2017-05-I                                                                                                                                   

Дана: 15.05.2017. године                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                         

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 37. 50. и 51. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 

48/91, 66/91, 44/98-др. закон, 49/99-др. закон, 34/01-др. закон, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, одлука УСРС, 23/2013, 

108/2013-др.закон, 21/2016-др.закон), члана 1. став 1. тачка 2. члана 2, 3, 5, 6, 9. и 11. Закона о платама у државним 

органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/01, 62/06-др. закон, 116/08-др. закон, 92/2011, 99/2011-др. 

Закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016), члана 2. став 1. алинеја 9. и члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08-

пречишћен текст и 2/2012),  члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013), 

члана 98. Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 15.05.2017. године, донела је 

 

Правилник  

о измени и допуни  

Правилника о платама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља  

Скупштина општине Топола, Општинско веће општине Топола и председник општине Топола 
 

Члан 1. 

У Правилнику о платама и утврђивању коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине Топола, 

Општинско веће и Председник општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 17/2016) у члану 3. у ставу 3. 

брише се тачка и додају речи: 

„ и Заменик председника Скупштине општине“. 

Став 4. mења се и гласи: 

,,Функционери из става 3. овог члана нису на сталном раду у органима општине Топола“.   

 

Члан 2. 

 У члану 11. у ставу 1. после тачке 1. додаје се тачка 2. која гласи: 

              Тачка 2. ,,Заменик председника Скупштине општине у износу од 26,7 % од утврђене нето зараде-плате (без 

минулог рада) за изабрана лица (с коефицијентом 7,74) “.  

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“, а 

примењиваће се почев од 01.06.2017. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-218/2017-05-I                                                                                                                                   

Дана: 15.05.2017. године                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                             

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                         Драган Јовановић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“  129/2007, 83/2014 - други  

закон и 101/2016 - други закон.),  члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр.11/2008 и  

6/2013 - Измене и допуне) и члана 97. Пословника СО Топола („Службени гласник СО Топола“ бр.12/2008 и 16/2016)   

Скупштина Општине Топола, на седници одржаној дана, 15.05.2017.године, донела је 
 

СТРАТЕГИЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

1. Уводне напомене 

  

 Значај руралног развоја 

 Вишедеценијско запостављање пољопривреде и природно и демографско исцрпљивање руралних подручја 

резултирало је врло негативним економским и социјалним трендовима и данашњим неповољним стањем, које 

карактеришу бројни проблеми. Најважнији међу њима су мала и неконкурентна газдинства, велики број старачких 

газдинстава, расцепкано пољопривредно земљиште, мале производне парцеле, низак технолошки ниво производње, 

недовољно или неадекватно коришћење агротехничких мера, слаба продуктивност, лоше збрињавање стајњака и 

пољопривредног отпада итд. Таква пољопривреда резултира слабим дохотком, неконкурентна је и неисплатива и у 

постојећем стању не може бити чинилац одрживог развоја. 

 Посебан проблем лежи и у традиционалној структури производње и неорганизованости пољопривредних 

произвођача, тако да локална заједница нема аутохтоне, препознатљиве и конкурентне производе, које могу успешно 

пласирати на тржишту. Такво стање је неодрживо јер у локалним срединама узрокује све теже услове живота и 

привређивања, пропадање постојећих пољопривредних газдинстава и незапосленост. Такво стање истовремено узрокује и 

велике економске и структурне поремећаје, као што су депопулација, закоровљеност и губитак функције 

пољопривредног земљишта, економско и социјално пропадање, губитак идентитета локалне заједнице и изложеност 

штетним појавама, као што су угрожавање животне средине, девастација културног и традиционалног наслеђа, лоше 

вођење економије итд. 

Однос пољопривреде и руралног развоја 

Пољопривреда је важан сегмент укупне руралне економије, не само у економском, већ и у социјалном и 

културолошком погледу. Пољопривреда уједно представља и најважнију активност већине руралних заједница и од 

велике је важности за начин живота у руралним подручјима.  

 Међутим, пољопривреда и пољопривредник у модерној руралној заједници треба да буду уско повезани са 

осталим делатностима и занимањима. Зато данас издвојено посматрање и решавање проблема не дају успешне резултате. 

Само планирање свеобухватног развоја мањих руралних целина на начелима одрживог развоја показао се као успешан 

модел оживљавања и напретка неразвијених руралних крајева.  

Локална акциона група   

Локална акциона група (ЛАГ) по дефиницији представља локално партнерство приватног, јавног и невладиног 

сектора, односно, у правном смислу "нерегистровано удружење". ЛАГ се састоји од представника пословних удружења, 

заинтересованих привредника, представника општинске управе и представника невладиних организација. 

У суштини, Локалне акционе групе - ЛАГ представљају форуме успостављања јавног и приватног партнерства 

ради планирања и подршке имплементацији пројеката у руралним областима који доприносе социјално-економском 

одрживом локалном развоју. У општини Топола Локална акциона група - ЛАГ је препозната као веома важна карика у 

домену руралног развоја. Сврха оснивања локалних акционих група су: 

- планирање онога што је потребно урадити; 

- предузимање активности; 

- утврђивање да ли су те активности биле успешне и  

- надоградња успешних активности и њихово интегрисање у локалне приватне, јавне и невладине организације 

како би тако обновљење квалитетније решавале стварне потребе локалног становништва. 

Да би се постигао одрживи развој и подршка мултисекторском развоју читаве локалне заједнице потребно је 

укључити у процес планирања, а касније и у имплементацију развојних планова читаву локалну заједницу са свим својим 

потенцијалима и најразличитијим знањима и вештинама. Формирање ЛАГ-а на територији општине Топола омогућава да 

се у процес развоја локалне заједнице укључе млади, мањинске и угрожене групе, жене из сеоских средина, удружења 

пољопривредника и традиционалних заната, пензионери, као и институције које подржавају активности ових групација, 

односно сви они који до сада то нису били у могућности. Ово омогућава да развој територије општине Топола буде по 

мери и у сагласности са свим његовим становницима. 

2. Полазне основе и принципи за израду стратегије 

Већина кровних стратешких докумената препознаје значај и улогу пољопривреде и руралних средина у 

привредном развоју и очувању ресурса и животне средине. Исто тако, посебно у стратегијама усвојеним у новије време, 

препознају се специфичне потребе и ограничења са којима се сусреће рурално становништво.  

Рурални развој у ЕУ дефинисан је кроз три стратешка циља: 

• подстицање конкурентности пољопривреде, 

• осигуравање одрживог управљања природним ресурсима и акција против климатских промена и 
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• постизање уравнотеженог територијалног развоја руралних газдинстава и заједница, укључујући стварање и 

задржавање радних места. 

Приоритети руралног развоја ЕУ-а: 

• подстицање преноса знања и иновација у пољопривреди, шумарству и руралним подручјима 

• јачање исплативости и конкурентности свих врста пољопривреде као и промовисање иновативних  

пољопривредних технологија и одрживог управљања шумама 

• промовисање организације ланца снабдевања храном, добробити животиња те управљања ризиком у 

пољопривреди 

• обнављање, очување и побољшање екосистема повезаних сa пољопривредом и шумарством као и промовисање 

ефикасности ресурса  

• промовисање друштвене укључености, сузбијања сиромаштва као и привредном развоја у руралним подручјима. 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године има за циљ да 

дефинише:  

• правце будућег развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије, засноване на концепту одрживог развоја, који 

афирмише очување животне средине и одрживо управљање природним ресурсима;  

• модел подршке који би водио убрзавању развоја пољопривредно-прехрамбеног сектора, који има значајне 

потенцијале за повећање обима производње и дугорочно одржив раст конкурентности у окружењу ширем од 

локално-регионалног;  

• правце будућих реформи пољопривредне политике и институционалног оквира, у три најважнија сегмента:  

- реформа пољопривредне политике у смислу увођења инструмената аграрне политике који омогућавају 

динамично реструктурирање сектора пољопривреде, ефикасно приблиţавање ЕУ интеграцијама путем постепеног 

усклађивања политике са принципима Заједничке пољопривредне политике (у даљем тексту: ЗПП) и модерну улогу 

државе у управљању развојем пољопривреде и руралних средина;  

- усвајање и потпуна примена законодавног оквира који омогућује правну основу како за примену саме 

Стратегије; 

- институционалне реформе које би реформом постојећих и изградњом недостајућих делова институционалних 

структура омогућиле остваривање стратешких циљева, ефикасну примену одабране политике и усклађивање 

административних структура са захтевима ЕУ. 

У периоду када Република Србија ступа у нову фазу већ започетог процеса европских интеграција, овом 

стратегијом МПЗЖС изражава спремност и оспособљеност да перманентно, постепено и доследно преузима елементе 

европског модела пољопривреде и уводи их у своју политичку праксу, обезбеђујући тако у дугорочној перспективи 

највеће користи за српске пољопривреднике,  правна лица и предузетнике, као и становнике из руралних подручја.  

Веза политике регионалног и руралног развоја 

 Питање руралног развоја поклапа се са проблемима регионалног развоја. Досадашња пракса одвојених пристура 

регионалној и политици руралног развоја нису оствариле своје циљеве. И даље постоје регионалне разлике и заостајања 

руралних подручја у односу на урбана. Циљеви ове две политике требало би да буду комплементарни. Пројекти руралног 

и регионалног развоја обухватају обнову и развој села, очување културног наслеђа, подршку инвестицијама на 

пољопривредним газдинствима, школовање, преквалификацију локалног становништва, мере заштите животне средине у 

подручју пољопривреде и шумарства, промоцију квалитетних аутохтоних производа и промоцију специфичности 

руралних подручја. 

3. Анализа услова и ограничења развоја општине Топола 

3.1. Природно - географске карактеристике  

Природа, била она жива или нежива, саставни је део простора. У том смислу су природно-географске 

карактеристике веома важан утицајни чинилац, који опредељујуће делује на развој неког простора. Дакле, сасвим је јасан 

значај који природно-географске карактеристике имају за један простор који жели да се развија на одржив начин. Стога 

ће се овде, услед свега реченог, дати нешто шири приказ геоморфолошких, климатолошких, хидролошких и 

биогеографских карактеристика. 

3.1.1. Географски положај, границе и величина 

Положај 

Подручје општине Топола налази се у средишњој Србији, у североисточном делу Шумадијског округа који чини 

7 општина, са центром у Крагујевцу. Системом државних путева, Топола је повезана са суседним општинама истог 

округа: Аранђеловац (15 km), Рача (30 km), Крагујевац (40 km), општином Подунавског округа: Смедеревска Паланка (30 

km), општином Града Београда: Младеновац (25 km), и са општином Горњи Милановац (40 km) која припада 

Моравичком округу. 

Простор на коме се налази општина Топола у географском смислу, налази се између 44°09´ и 44°22´ северне 

географске ширине, и 18°07´ и 18°31´ источне географске дужине. Западни и јужни део територије општине налази се на 

огранцима планина Рудник и Венчац, а источни и северни део отворен је долинама Јасенице и Кубршнице према 

Поморављу.  

Њеној територији прирада северни део Шумадијског округа, области која пружа разнолике природне и 

привредне могућности. Алувијалне равни Јасенице и њених притока погодне су за ратарску, ливадско-сточарску и 

повртарску производњу, а неогено побрђе, поред ратарства претежно за воћарство, виноградарство и испашу стоке. 

Планине Рудника омогућују спонтани развој шумске вегетације, а њени пропланци и темена коса испашу стоке. 
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Кроз теритирију општине Топола пролазе важни државни путеви  I и II реда, који омогућавају интегрисање у 

шире просторне целине, као и повезивање са непосредним окружењем. 

Границе 

Северна граница према општини Младеновац повучена је ниском површи. Североисточни део тополске границе,  

која је одваја од општине Смедеревска Паланка, сече једним делом долину Кубршнице, а другим се пружа ниским 

побрђем до речице Клоке, леве притоке Јасенице. Источна граница тополске општине према рачанској општини, од југа 

према северу, чини прво брежуљкасто ниско развође између Јасенице и Раче, а потом граница пресеца долину Јасенице и 

прелази на њену леву страну. Јужна граница према крагујевачкој општини води једним делом реком Раче, а потом, 

ниским развођем речице Трнаве и Раче, и лучно пресеца реку Јасеницу на два дела да би према југозападу вишим 

развођем, између њених десних притока Јарменовачке реке и сливног подручја Сребренице, избила испод врха Рудника. 

Југозападна граница према горњомилановачкој општини чини прво развође Јарменовачке реке и Јасенице, а потом 

граница пресеца долину Јасенице и према северозападу је представљена реком Качер. На крају, граница на западу, према 

аранђеловачкој општини, води од Качерске реке према истоку преко потеса Долина, а потом скреће приближно према 

северу прибијајући се уз падине Венчаца, затим сече долину Кубршнице и њених левих притока Вићије и Суморине. 

Величина 

Општина Топола обухвата 31 насеље, од чега је 30 сеоских. Укупна површина административне општине 

Топола износи 356,45 km
2 

и она је подељена на 29 катастарских општина. Према попису становништва из 2011. 

године, општина Топола је имала 22.329 становника. 

3.1.2. Рељеф 

У југозападном делу територије тополске општине уздиже се Рудник (Цвијићев врх 1132м), највећа и највиша од 

шумадијских планина. Поред Рудника треба споменути и Венчац који се налази на западном делу територије тополске 

општине и оне заједно представљају део високе Шумадије. 

На планинским падинама развила се густа мрежа са сталним токовима који су дубоко урезали своја корита 

стварајући долине чије су стране већих падова од генералних панинских нагиба. Долинска дна, најчешће врло уска, 

знатно су мањих падова од основних планинских нагиба. У њима се понекад зачињу уске алувијалне равни као делови 

рељефа најнижих падина морфолошке целине. Између токова се спуштају дугачке косе и повијаци. Овако рашчлањен 

рељеф је карактеристичан за целу високу Шумадију.  

Највиша тачка на територији општине наласи се на Руднику, близу Цвијићевог врха на апсолутној надморској 

висини 1080м. Најнижа тачка налази се у североисточном делу општине у алувијалној равни Кубршнице на апсолутној 

надморској висини 128 м. Управо река Кубршница са реком Јасеницом чини низијски део, односно део ниске Шумадије. 

Најкарактеристичнији облик рељефа је долина Јасенице и њених притока. Речна долина Јасенице одликује се 

тањирастим обликом попречног профила. Овакав долински тип одликује ниску Шумадију. Територији тополске општине 

припада горњи и средњи део долине Јасенице који се састоји из више сужења и проширења, због којих има композитно 

обележје.  

Рељеф северног дела територије тополске општине чини долина Кубршнице, леве притоке Јасенице, претежно 

плитка и широка, с тим што је због утицаја геолошког састава, десна долинска страна делимично стрмија и виша. 

Кубршница се одликује развијеном алувијалном равни и рововским коритом, као израз тектонске стабилности, на целој 

дужини тока кроз северни део територије.  

Каменица, десна притока Кубршнице, код Тополе усекла је своју долину у рипањску површ само 60м. 

На територији тополске општине крашки облици рељефа су распрострањени на релативно малим кречњачким 

површинама. Ове кречњачке стене су местимично оголићене, а најчешће преко њих леже неогени седименти, који су од 

значаја за настанак крашких процеса. 

 Површински крашки облици рељефа јављају се на више места, а представљени су  тањирастим и левкастим 

вратачама и шкрапама. Подземни крашки рељеф, представљен пећинама, развијен је на територији тополске општине у 

старим палеозојским и мезозојским кречњачким стенама у Тополи (јасенички крај) и јарменовачкој крашкој оази 

(руднички крај). 

Међу рецентним облицима рељефа преовлађују вододерине и јаруге које су бројније у горњем сливу Јасенице, 

посебно у долинама њених притока до села Божурње. 

3.1.3. Хипсометрија, нагиби и експозиције терена 

На основу хипсометријских података рељефа, на низију (до 200м апс. н. в.) долази око једна трећина 36,2 % (129 

км²) а на висински појас 200-500 м нешто више од половине 56,4 % (око 201 км²), затим на планински (ниске планине) 

рељеф 500-1000 м – 6,4% (око 23 км²) и само 0,8 % територије тополске општине прелази апс. н. в. од 1000м (3 км²). 

Низија се протеже дуж реке Кубршнице и једним делом Јасенице, а брдско-планински рељеф представљен је падинама 

Рудника и Венчаца. 

Табела 1. - Хипсометријска структура општине Топола 

Висинска зона Површина (км²) Удео на територији општине (у %) 

до 200м 129 36,2 

200-400м 175,27 49,2 

400-600м 30,12 8,8 

600-800м 10,49 2,9 

800-1000м 8,5 2,1 

Преко 1000м 3 0,8 
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Три четвртине тополске општине око (266 км² или 74,7 %) има нагиб до 15°, а на нагиб до 5°, одлази око 135 км², 

нешто више од трћине (37,9 %). Нагиб преко 20° захвата око 68 км² или 19,1 % површине територије тополске општине. 

Планине имају највећи топографски нагиб, па су ерозивно-денудациони процеси на њима најизраженији. Суподине ових 

планина, које их као ореол прстенасто окружују, мањих су падова. Дна неогених равни, која представљају 

геомормолошку основу ових планина, најмањих су топографских нагиба, па је овај чинилац овде најмање изражен у 

ерозивно-денудационом процесу.  

Разноврсност геолошке подлоге, често смењивање литолошких чланова и велика подложност распадању 

појединих литолошких чланова, условили су предодређеност слива за постанак и развој ерозионих процеса. На појаву 

ерозивних процеса утичу и физичко стање и хемијске особине педолошког супстрата, састав биљног покривача, рељеф, 

као и богатство у водама. Као у читавој средишњој Србији, и на територији тополске општине, ерозија има типичан 

антропогени карактер. 

Табела 2. - Структура површина општине Топола према нагибу терена 

Нагиб (у %) Површина (км²) Удео на територији општине (у %) 

0-5 135,68 37,9 

5-10 67,34 18,6 

10-15 64,77 18,2 

15-20 22,03 6,2 

Преко 20 68,12 19,1 

 

Основни проблем који се намеће у погледу ширења ерозивних процеса је чињеница да је један део територије, 

пре свега југозападни, смештен на брдско-планинском рељефу и неповољној геолошкој грађи, те да су до сада 

недовољно примењиване мере антиерозвног газдовања земљиштем. Без примене антиерозивних мера наставиће се 

ерозивна деградација земљишта и ширење површина под јаком ерозијом. 

Што се тиче експозиције рељефа, може се закључити да присојне стране обухватају око 216 км² или близу две 

трећине (60,7 %), а осојне око 140 км² или више од трећине (39,3 %). Од укупне површине присојних експозиција око 127 

км² или 58,8% је у висинском појасу 200-500 метара, а од укупне површине осојних експозиција око 83 км² или 59,3% је у 

истом висинском појасу. 

3.1.4. Клима  

Поднебље територије топлске општине карактерише регионални тип климата средњег дела Шумадије т.ј. 

умерено континентална клима, и то од ћудљиве до најпријатније-умерене. Виши део територије има специфичан 

варијетет блаже висинске субалпске климе, са доста правилним температурним односима. 

Просечна температура на територији општине Топола износи 11 °C. Средња месечна температура ваздуха је 

најмања у јануару (-0.7°C), а највиша у јулу (25°C). Већи део тополског климата одликује се релативно хладнијим 

зимама, јесенима топлијим, од пролећа и умерено топлим летима (тренд благог пораста температура у последњих 10 

година). Таква клима изузетно погодује културама које се гаје на територији општине. Развоју тих пољопривредних 

култура погодују и падавине чија је средња вредност 721,3 mm. Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха 

је 72%. 

Тополско подручје је изложено ветровима који дувају претежно из западног и северозападног правца. Ти су 

ветрови изразитијег дејства у односу на снижавање температура и излучивање падавина у хладној половини године. 

Мада је честина ветрова доста велика, ипак су они мање снаге, те се обично осећају као поветарци. Највећу брзину и 

најдуже трајање има западни ветар, затим ветрови из северозападног и југоисточног правца.  

3.1.5. Хидрографија 

На територији тополске општине, због различитог утицаја геолошког састава, рељефа, климе, вегетације и 

деловања људи, разноврсне су хидролошке одлике. Заступљене су подземне и површинске воде.  

Подземним водама се посвећивала посебна пажња, јер су извори углавном слабе издашности. Становништво се и 

данас у великој мери снабдева водом са бројних бунара, који су углавном копани у дворишту. У алувијалној равни 

бунари служе и за наводњавање повртарских и других биљних култура. Резерве подземних вода се смањују идући од 

нижих ка вишим деловима и најмање су у планинским пределима. Квалитет подземне воде у бунарима је различит. Вода 

је "тврда" док у нижим деловима често није исправна за пиће. Воде из неогених издани несумљиво су драгоцене и треба 

их очувати од загађења, јер у случају загађења других изворишта оне могу да послуже за покривање "минималних 

потреба". 

Површинске воде имају велики значај за становништво и за привреду уопште. Извори се јављају готово свуда у 

подножју страна на додиру песка и глине, кречњака и кварца. На брдско- планинском подручју су бројна изворишта 

речних токова, што чини хидрографску мрежу разгранатом. Основ те речне мреже на територији општине чини Јасеница 

са својим бројним притокама, од којих је највећа Кубршница. Укупна дужина свих водотока износи око 410 км, а на 

основу вредности коефицијената густине хидрографске мреже може се закључити да је она на територији општине 

средње развијена. 

Крчењем шума долази је до брзог изливања река из плитких корита плавећи околно ниско земљиште. У циљу 

спречавања ерозије тла, бујица и поплава, извршена су делимична пошумљавања на Руднику, а код значајних водотока и 

регулације речних корита.  
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3.1.6. Ерозија 

Основни проблем који се намеће у погледу ширења ерозивних процеса је чињеница да је један део територије, 

пре свега југозападни, смештен на брдско-планинском рељефу и неповољној геолошкој грађи, те да су до сада 

недовољно примењиване мере антиерозвног газдовања земљиштем. Без примене антиерозивних мера наставиће се 

ерозивна деградација земљишта и ширење површина под јаком ерозијом. 

Разноврсност геолошке подлоге, често смењивање литолошких чланова и велика подложност распадању 

појединих литолошких чланова, условили су предодређеност слива за постанак и развој ерозионих процеса. На појаву 

ерозивних процеса утичу и физичко стање и хемијске особине педолошког супстрата, састав биљног покривача, рељеф, 

као и богатство у водама. Као у читавој средишњој Србији, и на територији тополске општине, ерозија има типичан 

антропогени карактер. 

3.1.7. Педолошки састав земљишта 

Дејством разних фактора створени су разноврсни типови и подтипови земљишта на релативно малом простору 

тополске општине. На њихов размештај од великог утицаја су били рељеф, геолошки састав подлоге и климатске 

прилике. У долинским равнима Јасенице и Кубршнице и њихових притока заступљен је алувијум на терасама, на 

површима и нижем побрђу апсолутно преовлађују смоница, а на вишем побрђу, у западном делу општине гајњаче. На 

северним падинама Рудника је смеђе кисело земљиште на пешчару. Према томе, тополско подручје представља у 

педогенетском погледу праву зону смоница. 

Знатне су површине земљишта озбиљно захваћене процесима деградације и дехумифиације, тако да је већ данас 

њихова призводна моћ знатно смањена у односу на потенцијалне могућности земљишних типова – смоница, гајњача, а 

донекле и алувијона. 

3.1.8. Биогеографске карактеристике 

У прошлости шуме су биле главни биљни покривач овог подручја. Оне су крчене у највећој мери где год је 

земљиште могло да се искористи за обраду. Место шума на искрченом земљишту се јављају биљне културе, тако да је 

првобитни шумски покривач у потпуности измењен. Данас обрадиве површине захватају алувијалну раван Јасенице и 

Кубршнице, као и благе долинске стране, терасе, широке плећате косе и побрђе у целини. То значи да је размештај 

биљног, а тиме и животињског света на територији тополске општине условљен како историјским тако и данашњим 

природним и друштвеним факторима. Они су резултат разноврсних процеса који су се збивали не само на овом подручју 

већ и у ближој и даљој околини.  

Плодно земљиште и погодни климатски фактори омогућили су развој природног биљног света, нарочито  

шумског, по коме је област добила име. Шумске површине захватају свега 5.205 ha или 15 % укупне површине тополске 

општине. Највеће пространство заузимају букове шуме. Од дрвенастих врста најчешче су сем букве, храст, граб, јасен, 

јавор... Воћкарице су заступљене како у шумама тако и поред путева, мађама и другим местима, али их све ређе има. 

Најчешћа су дивља трешља, дивља јабука, дивља крушка... Жбунасте врсте су бројне: леска, дрен, зова, глог... Травна 

вегетација је после шумске најзаступљенији тип вегетације. Заступљене су долинске и брдске ливаде.  

Животињски свет чине инсекти, водоземци, гмизавци и птице заступљене великим бројем враста. Од крупније 

дивљачи су срна и дивља свиња, која се јавља повремено на Руднику. Од ситне дивљачи најзначајнији представници су 

зец и фазан, две најважније ловне врсте. Реке су богате рибљом фауном. С обзиром да су то мањи водотоци и да је 

њихова вода у последњој деценији у извесној мери загађена то је и количина риба умањена, а врсте проређене.  

3.1.9. Оцена стања, потенцијали и ограничења 

Потенцијали 

-Конфигурација терена тополске општине, уз присуство осталих фактора, омогућује гајење разноврсних биљних 

култура и животињских врста и погодује развоју туризма. 

-Нема никаквих значајних температурних ограничења за гајење свих важнијих ратарских и пољопривредних 

култура као и највећег броја воћарских култура и винове лозе.  

-Трајање сунчевог сјаја сасвим је довољно за пољопривредне културе и туристичку рекреацију. 

-Највећа количина падавина, која је у мају и јуну, веома погодује вегетацији. 

Ограничења 

-Недовољно посвећена пажња спречавању ерозије тла, бујица и поплава путем пошумљавања, а код већих токова 

и регулацијом речног корита. 

-Одводњавање - у периоду отапања снега и пролећних киша дуго се задржава вода у неким деловима долинских 

равни Јасенице и Кубршнице, због чега се на време не обави пролећна сета, па су алувијалне равни добрим делом под 

ливадама. 

-Знатне су површине земљишта на територији општине озбиљно захваћене процесима деградације и 

дехумификације, тако да је већ данас њихова производна моћ знатно смањена у односу на потенцијалне могућности 

земљишних типова – смоница, гајњача, а донекле и алувијоне. 

 

3.2. Становништво 

3.2.1. Популациони положај општине у окружењу 

Површином од 356 km
2
 Топола представља управно-административно седиште истоимене општине у чији састав  

улази 31 насеље, од којих је само општински центар Топола градског, односно урбаног типа, а преосталих 30 сеоског 

карактера. У административно-територијалном погледу, општина Топола улази у састав Шумадијског округа, са укупно 

22.329 становника и просечном густином од 63 становника на 1 km
2
, што је око 70% од републичког просека  
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(Републички просек је 93 становника на 1 km

2
).  

Генерално гледано, број становника на простору општине Топола у 2012. години мањи је за 2963 становника у 

односу на 2002. годину, док удео броја становника општине Топола у округу износи  7,61 %. 

 

Табела 3. – Промена броја становника општине у округу 1948-2011. год 

Подручје 
   Број становника 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Шумадијски округ 216533 227929 241047 264344 301354 312160 298778 293308 

Општина Топола 31918 32561 31860 30322 29418 27579 25292 22329 

Удео општине  (%) 15,08 14,29 13,21 11,47 9,76 8,83 8,56 7,61 

Извор података - ″Књига 20: Упоредни преглед броја становника 1948 – 2011.″ - попис 2011. год., Републички 

завод за статистику, Београд 

3.2.2. Популациони трендови унутар oпштине 

Просечна годишња стопа раста становништва је негативна, што указује на присуство проблема депопулације у 

скоро свим насељима општине. У последњем међупописном периоду, запажа се смањење броја становника на нивоу 

општине за 11,7%. 

Степен урбанизације подручја мери се односом урбаног и руралног становништва, пошто урбано становништво 

општине Топола по попису 2011. године, износи само 22,3%. Степен урбанизације показује да је у највећој мери, 

односно, као основна привредна делатност у општини Топола, пољопривреда, с обзиром да пољопривредно земљиште 

заузима 76% од укупне површине општине. 

Из табеле 4., могу се категорисати насеља по густинама насељености:  

- до 50 ст/км² – 18 насеља 

- до 100 ст/км² – 12 насеља  

- преко 100ст/км² – Топола варош 

Исељавање из појединих делова општине, првенствено је било усмерено ка граду и индустријској зони и 

условило је значајну концентрацију становништва у општинском центру (840 становника/км²) и све веће диференцирање 

општине у погледу густине насељености.  

3.2.3. Кретање становништва 

Природно кретање је компонента укупног кретања становника, која представља разлику између наталитета и 

морталитета. Природни прираштај становништва је позитиван уколико је наталитет већи од морталитета.  

Индекс промене стопе природног прираштаја показује да природни прираштај општине Топола опада из године 

у годину,  2010. године је износио -10,5 ‰. 

Миграције представља механичко кретање стаовништва. Узроци миграција су углавном економске природе 

(типа село-град, град-град). Миграциона кретања, због своје сложености, имају вишеструке последице (губитак 

становништва у појединим насељима условљава необрађене обрадиве површине и неискоришћеност других природних 

богатстава). С друге стране, под утицејем великог досељавања повећава се густина становништва, настају проблеми око 

запошљавања, саобраћаја и др. 

Табела 4. - Укупан број становника и густина насељености по насељима 

Подручје 2002.г 2011.г 

Индeкс 

бр.ст. 

11/02 

Површ. 

КО (км²) 

Густина 

насељен. по 

п. 2002 

(ст/км²) 

Густина 

насељен.     

по п. 2011 

(ст/км²) 

Тренд 

опад./пор 

Општина Топола 25.292 22.329 88,28 356,45 71 63 -8 

Белосавци 1.182 1.017 86,04 15,27 77 67 -10 

Блазнава 591 493 83,42 14,96 40 33 -7 

Божурња 672 591 87,95 13,78 49 43 -6 

Винча 1.176 1.097 93,28 14,06 84 78 -6 

Војковци 278 237 85,25 13,16 21 18 -3 

Горња Трнава 1.736 1.539 88,65 
39,27 68 59 -9 

Доња Трнава 921 772 83,82 

Горович 319 284 89,03 7,06 45 40 -5 

Гуришевци 153 126 82,35 6,72 23 19 -4 

Д. Трешњевица 304 295 97,04 6,68 45 44 -1 

Горња Шаторња 558 494 88,53 10,81 52 46 46 

Доња Шаторња 800 690 86,25 10,48 76 66 66 

Жабаре 1.016 853 83,96 17,56 58 49 -9 
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Загорица 765 677 88,50 11,81 65 57 -8 

Јарменовци 563 389 69,09 11,63 48 33 -15 

Јеленац 375 329 87,73 5,75 65 57 -8 

Јунковац 945 785 83,07 18,95 50 41 -9 

Клока 1.146 957 83,51 24,67 46 39 -7 

Липовац 558 508 91,04 9,61 58 53 -5 

Манојловци 144 132 91,67 4,87 30 27 -3 

Маскар 236 206 87,29 6,59 36 31 -5 

Наталинци 834 655 78,54 7,46 112 88 -24 

Овсиште 630 536 85,08 10,99 57 49 -8 

Павловац 70 55 78,57 1,58 44 35 -9 

Пласковац 559 516 92,31 7,19 78 72 -6 

Рајковац 189 168 88,89 6,29 30 27 -3 

Светлић 417 334 80,10 8,79 47 38 -9 

Топола варошица 5.422 4.973 91,72 5,92 916 840 -76 

Tопола село 1.363 1.472 108,00 
33,70 63 63 0 

Крћевац 775 641 82,71 

Шуме 595 508 85,38 10,80 55 47 -8 

Извор података - ″Књига 2 – Старост и пол″ - попис 2011. год., Републички завод за статистику, Београд 

Укупно становништво једне територије чине две категорије становништва и то: 

- Домородно (аутохтоно) становништво, које од рођења живи  у месту рођења 

- Досељено становништво. 

На територији општине Топола, по попису из 2002.године, однос  домородног (аутохтоног) и досељеног 

становништва је 64,1% према 35,9% у корист домородног становништва. Сличан је однос и у сеоском подручју 71% 

према 29%. Док је у градском подручју однос 39,4% према 60,6%, где је доминатно досељено становништво. 

Сличан однос је и по попису из 2011. године где је на нивоу општине однос 61,8% према 38,2% у корист 

домородног становништва. 

Миграциони салдо даје поуздане информације о миграционом  карактеру насеља и саме oпштине. На територији 

општине бележи се знатно исељавање становника, док само Топола Варош бележи повећани прилив. 

3.2.4. Полна и старосна структура становништва 

Полна структура општине Топола указује на незнатно већи удео женског становништва у односу на мушко, по 

попису 2012.године 50,05% од укупног становништва чине жене, а 49,95% мушкарци.  

Старосна структура становника не само да показује број становника по појединачним добним групама, већ и 

иницира разноврсне потребе као на пример потребе о броју предшколских установа, основних школа, броја потребних 

радних места за нове нараштаје који улазе у активно животно доба, указује на потребе у улагања у структуру здравствене 

заштите итд. 

У демографском погледу старосна структура становништва представља важан чинилац у кретању становништва, 

служи за анализу постојећег становништва и статистичка предвиђења. 
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Табеларни подаци приказују да највећи број становника тополске општине припада старосним групама 40-59 и 

60 <. Овај податак указује да становништво полако стари што је последица, у највећој мери, природног прираштаја , али 

и миграција. 

Табела 5. – Полна и старосна структура становништва општине Топола 

Подручје Пол Укупно 
0-19 20-39 40-59 60≤ 

ИС 

Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

Општина  

С 
22329 4276 19,1 5220 23,4 6542 29,3 6291 28,2 1,5 

М 
11153 2215 19,9 2800 25,1 3301 29,6 2837 25,4 1,3 

Ж 
11176 2061 18,4 2420 21,7 3241 29,0 3454 30,9 1,7 

Градско подручје 

С 
4973 928 18,7 1333 26,8 1500 30,2 1212 24,4 1,3 

М 
2397 499 20,8 690 28,8 693 28,9 515 21,5 1,0 

Ж 
2576 429 16,7 643 25,0 807 31,3 697 27,1 1,6 

Сеоско подручје 

С 
17356 3348 19,3 3887 22,4 5042 29,1 5079 29,3 1,5 

М 
8756 1716 19,6 2110 24,1 2608 29,8 2322 26,5 1,4 

Ж 
8600 1632 19,0 1777 20,7 2434 28,3 2757 32,1 1,7 

Извор података - ″Књига 2 – Старост и пол″ - попис 2011. год., Републички завод за статистику, Београд 

 

Према подацима о демографској старости и по критеријумима за њихово одређивање, становништво општине 

Топола, спада у категорију дубоке демографске старости, што потврђују подаци да је просечна старост 44,3 година, 

19,1% од укупног становништва је становништво млађе од 20 година, 23,4% становништва је старости од 20-39 година 

старости, 29,3% становништва припада старосној групи од 40-59 и 28,2% од укупног становништва је старије од 60 

година.      

3.2.5. Активност становништва 

Економска  структура становништва је најважнија структура са становишта економског развоја, која представља 

индикатор друштвеног и привредног развоја земље. Привредни развој непосредно мења економску структуру 

становништва, док с друге стране кретање и структура радне снаге и становништва утичу на динамику привредног 

развоја одређене средине.  

Табела 6. – Економски активно становништво које обавља занимање, према старости и занимању 

 

Уку

пно 

Руково-

диоци,  

и 

законо-

давци 

стручња

ци и 

уметни

ци 

 

Инжињери, 

стручни 

сарадници 

и 

техничари 

админи- 

стратив

ни 

службе-

ници 

услужн

а и 

трговач

ка 

занима

ња 

 

пољопр

и-

вредниц

и 

шумари 

и рибари 

Зана-

тлије  

руковаоц

и 

машинам

а, 

монтери 

и возачи 

Једност

а-вна 

занима

ња 

 

војн

а 

зани

-

мањ

а 

 

Неп

о-

знат

о 

 

Општина 
858

0 
84 432 592 326 887 3702 1037 492 978 15 35 

15‒24 614 1 13 38 49 120 195 66 37 90 3 2 

25‒34 
167

9 
16 116 148 74 246 482 251 134 193 8 11 

35‒44 
206

2 
28 116 152 81 248 731 283 153 258 4 8 

45‒54 
203

3 
25 106 192 94 196 808 279 115 213 - 5 

55‒64 
166

3 
14 79 62 28 77 1009 154 50 181 - 9 

> 65  529 - 2 - - - 477 4 3 43 - - 

Извор података - ″Књига 7 – Економска активност″ - Попис 2011. год.; Републички завод за статистику, 

Београд 

 

Од укупног броја становника општине Топола, нешто мање од половине је активно (45%), док нешто више од 

трећине активног становништва чине пољопривредници, што говори доста о карактеру тополске општине. Као негативан 

показатељ треба навести да чак 14% активног становништва тополске општине није запослено.  

Када се на проблем већег удела економски неактивног становништва (55%) надовеже проблем структуре по 

старости, где је у овом случају број пензионера скоро дупло већи од броја деце малађе од 15 година, добија се слика која 

није нимало оптимистична.  

 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA         Година XXI        Број 7        16. мај 2017.     страна  21 

 
Табела 7. – Становништво према економској активности и старости 

Старо-

сне 

групе 

Укупн

о 

Економски активни  Економски неактивни  

свега 

 

обављај

у 

занима

ње 

 

незапослени  

свега 

 

деца 

млађа 

од 15 

годин

а 

 

Пензи

-

онери 

 

лица са 

прихо-

дима 

од 

имовин

е 

учени

ци/ 

студе-

нти  

 

лица 

која 

обављај

у само 

кућне 

послове  

остал

о 

 
свега 

 

некад

а 

радил

и 

 

траже 

први 

посао 

 

Укупно 22329 9964 8580 1384 829 555 12365 2983 4854 113 1465 1927 1023 

< 15 2983 - - - - - 2983 2983 - - - - - 

15-19 1293 177 100 77 7 70 1116 - 2 3 1016 26 69 

20-24 1239 723 514 209 67 142 516 - 1 6 327 88 94 

25-29 1294 951 768 183 74 109 343 - 2 5 106 160 70 

30-49 5479 4468 3923 545 351 194 1011 - 75 36 16 666 218 

50-59 3750 2477 2164 313 282 31 1273 - 503 39 - 546 185 

60-64 1688 638 582 56 47 9 1050 - 798 13 - 161 78 

> 65 4603 530 529 1 1 - 4073 - 3473 11 - 280 309 

Извор података - ″Књига 7 – Економска активност ″ - Попис 2011. год., Републички завод за статистику, 

Београд 

На даље кретање активног становништва у позитивном смеру, може се утицати са дејством демографских и 

социо-економских чинилаца. У основи демографских налази се биолошко или друштвено модификовано кретање 

наталитета и морталитета, док се под социо-економским чиниоцима подразумевају социјални, економски и технолошки 

елементи активности. 

3.2.6. Образовна структура становништва 

 Образовање представља један од значајних услова економског напретка, тако да анализа структуре 

становништва по образовању чини једну од полазних тачака у проучавању економских проблема. Највећи ризик за 

националну економију представља неповољна образовна структура, односно, потреба привреде и тржишта рада 

непримерен ниво и структура способности, знања и вештина радно активног становништва. 

Број лица без школске спреме по попису 2011. године био је 432 што је 2,2%  у односу на укупан број лица 

старијих од 15 година старости. У структури становништва по стручној спреми преовлађује становништво са средњим 

образовањем (35,8%), затим са  са основном школом (26%), недовршеном основном школом (24%), а свега 3,4% и 3,9% 

становништва имају више и високо образовање. Иако подаци који су наведени нису позитивни, мора се нагласити да се 

ситуација поправља. Тако је на пример по попису из 2002. године број лица са вишим и високим образовањем износио 

мање од 4,7%, док је број лица са недовршеном основном школом износио 29,8%. У  односу на Републички стање је 

лоше. Број лица са недовршеном основном школом у општини Топола је процентуално дупло већи у односу на 

републички просек, док је број лица са вишим и високим образовањем дупло мањи. 

 

Табела 8.- Становништво старо 15 и више година према школској спреми  

 

Извор података - ″Књига 2 – Школска спрема, писменост и компјутерска писменост″ - Попис 2011. год., 

Републички завод за статистику, Београд 

 

Промене у укупном економском окружењу, потребе привреде и токови развоја нових технологија траже 

адекватно образовање и оспособљавање појединаца и нације у целини. Стога је неопходно подићи ниво образовања на 

један виши ниво од постојећег. 

Табела 9.- Становништво старо 15 и више година према компјутерској писмености 

Подручј

е 

Укуп

но 

Без  

школс

ке 

 

спреме 

 

Непотпун

о  

основно 

 

образова

ње  

 

Основно  

образова

ње  

 

Средње  

образовање 

Више 

обра-

зовањ

е 

Висок

о  

обра-

зовањ

е 

Непо-

знато 
свега 

Гимна

-зија 

средње стручне 

школе у трајању 

cпецијали

за- 

ција 

после 

средњег 

образова

ња 

краћем 

од 4 

године 

4 

годин

е 

Општина 19346  432 4668 5027 7734 698 3719 3204 113 653 749 83 

Градскo 4325 44 278 746 2446 362 897 1135 52 380 421 10 

Сеоско 15021 388 4390 4281 5288 336 2822 2069 61 273 328 73 
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Подручје Укупно 
Компјутерски 

писмена лица 

Лица која делимично 

познају рад на рачунару 

Компјутерски 

неписмена лица 

Општина 19346 4272 2342 12732 

Градскo 4325 1746 603 1976 

Сеоско 15021 2526 1739 10756 

Извор података - ″Књига 2 – Школска спрема, писменост и компјутерска писменост″ - Попис 2011. год., 

Републички завод за статистику, Београд 

 

Што се тиче компјутерске писмености, која у последње време све више добија на значају, стање се поправља, 

али и даље није на задовољавајућем нивоу. Број компјутерски писмених лица има три пута мање, него компјутерски 

неписмених. Такође, ситуација на селу је доста неповољнија него у градском насељу, па је тако проценат компјутерски 

писмених на селу свега 16%, док је у граду 40% компјутерски писмених лица. 

 

3.2.7. Домаћинства 

Анализом основних карактеристика домаћинстава у одређеном временском периоду добијају се показатељи 

бројних промена које се дешавају у становништву. Промене укупног броја домаћинства врло су значајне за реално 

урбанистичко планирање, изградњу бројних насељских садржаја - станова, радних места, комуналних система и 

садржаја. 

По попису 2011. године на територији општине Топлола пописано је 6936 домаћинстава са просечном 

величином од 3,3 члана, што је за 700 домаћинстава мање од предходног пописа из 2002. године, када је просечна 

величина била 3,3 члана.  

По броју чланова у домаћинству на нивоу града најзаступљенија су двочлана домаћинства са 24,3%, трочлана 

23,6% и једночлана 16,6%, док у сеоским насељима преовладавају двочлана 22,5%, једночлана 19,2% и са 14,2% 

домаћинства са 6 и више чланова 

Табела 10. - Домаћинства према броју чланова, по насељима 

Општина  

Насеље 
Укупно 

Са 1 

чланом 
2 3 4 5 

Са 6 и више 

чланова 

Просечан 

број 

чланова 

Општина Топола 6936 1447 1589 1153 1059 740 948 3,22 

Градска 1672 335 406 352 311 147 121 2,97 

Сеоско 5264 1112 1183 801 748 593 827 3,30 

Белосавци 286 47 63 43 35 50 48 3,56 

Блазнава 152 32 40 23 16 20 21 3,24 

Божурња 211 55 58 31 28 21 18 2,80 

Винча 311 60 64 44 45 34 64 3,53 

Војковци 71 12 18 14 8 5 14 3,34 

Горња Трнава 433 69 104 69 51 56 84 3,55 

Горња Шаторња 180 48 47 32 28 11 14 2,74 

Горович 84 19 15 12 14 10 14 3,38 

Гуришевци 44 10 12 10 3 4 5 2,86 

Доња Трешњевица 91 21 18 14 12 15 11 3,24 

Доња Трнава 215 39 39 37 25 31 44 3,59 

Доња Шаторња 233 54 62 37 35 20 25 2,96 

Жабаре 266 55 56 51 47 22 35 3,21 

Загорица 188 32 42 22 32 23 37 3,60 

Јарменовци 129 30 35 16 17 16 15 3,02 

Јеленац 92 17 16 13 17 14 15 3,58 

Јунковац 250 66 57 34 30 25 38 3,14 

Клока 290 65 60 44 38 37 46 3,30 

Крћевац 209 47 53 33 30 17 29 3,07 

Липовац 158 31 38 23 28 18 20 3,22 

Манојловци 42 10 9 7 4 5 7 3,14 

Маскар 60 14 15 6 3 9 13 3,43 

Наталинци 255 86 63 43 30 16 17 2,57 

Овсиште 158 32 40 15 24 15 32 3,39 
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Павловац 16 3 3 3 3 2 2 3,44 

Пласковац 140 31 19 18 26 12 34 3,69 

Рајковац 43 5 7 7 8 6 10 3,91 

Светлић 88 13 21 11 12 12 19 3,80 

Топола (варошица) 1672 335 406 352 311 147 121 2,97 

Топола (село) 425 73 89 74 74 45 70 3,46 

Шуме 144 36 20 15 25 22 26 3,53 

Извор података - ″Књига 10 – Домаћинства према броју чланова″ - Попис 2011. год., Републички завод за 

статистику, Београд 

 

3.2.8. Демографска валоризација насеља 

Оцена демографских обележја сеоских насеља извршена је на основу бодовања параметара за 11 демографских 

показатеља и то: величина насеља, кретање броја становника, степен демографске старости, младо становништво, млађе 

средновечно становништво, деца предшколског узраста, деца школског узраст. Збирни показатељ демографских прилика 

у сваком насељу представља збир бодова са свих 11 демографских показатеља.  

Табела 11. – Оцена демографских обележја сеоских насеља 

Насеље Демографски показатељи – бодовање насеља Збир бодова 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

Д. Шаторња 5 5 3 5 5 4 5 32 

Топола село 5 5 2 5 5 4 5 31 

Наталинци 5 5 2 5 4 5 4 30 

Белосавци 5 3 1 5 4 4 4 26 

Јарменовци 5 2 1 4 4 4 3 23 

Г. Трнава 4 5 2 3 2 4 4 24 

Божурња 4 3 2 3 4 3 3 22 

Винча 4 3 2 4 3 4 2 22 

Г. Шаторња 4 3 2 4 3 3 2 21 

Блазнава 4 2 1 3 3 3 2 18 

Д. Трнава 3 3 1 2 3 3 2 17 

Липовац 3 2 1 4 3 3 2 18 

Крћевац 4 2 2 3 2 2 1 16 

Жабаре 2 4 2 3 2 3 1 17 

Јунковац 3 3 1 2 3 2 3 17 

Клока 2 2 1 3 4 2 2 16 

Горович 2 1 1 3 3 2 2 14 

Рајковац 3 2 1 3 3 2 1 15 

Загорица 4 2 1 3 3 1 2 16 

Овсиште 2 3 1 3 3 2 1 15 

Пласковац 2 2 1 3 2 2 3 15 

Јеленац 2 2 1 3 2 2 1 13 

Д.Трешњевица 2 3 1 2 3 1 1 13 

Гуришевци 2 2 1 1 2 1 1 10 

Маскар 1 1 1 1 3 1 2 10 

Војковци 2 1 1 1 1 2 1 9 

Шуме 1 1 1 1 1 1 2 8 

Манојловци 1 1 1 2 1 1 1 8 

Светлић 1 1 1 2 1 1 1 8 

Павловац 1 1 1 1 1 1 2 8 

Извор података - Попис 2011. год., Републички завод за статистику, Београд 

 

У прве три групе сврставају се насеља у којима су повољне или задовољавајуће демографске прилике, али уз 

одређене међусобне разлике.  

Табела 12. – Категорија насеља 

Категорије насеља Демографске прилике Укупан број бодова 

I Врло повољне 34-40 

II Повољне 28-33 

III Задовољавајуће 21-27 
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IV Незадовољавајуће 14-20 

V Неповољне 8-13 

VI Врло неповољне <7 

 

Насеља која на неки начин имају "повољне" демографске прилике су: Наталинци, Доња Шаторња и Топола село. 

"Задовољавајуће" демографске прилике имају насеља: Белосваци, Горња Трнава, Јарменовци, Винча, Горња Шаторња и 

Божурња, док у преостале три групе спадају насеља са незадовољавајућим или неповољним демографским приликама. У 

њима преовлађују негативне демографске појаве и процеси. Без обзира на изложено ниједно насеље се не може оценити 

као "врло неповољно" или са непоправљивим демографским приликама које би водиле његовом  скором нестајању. 

3.2.9. Оцена стања, потенцијали и ограничења 

Оцена стања: 

- неопходно је стварање услова за повећање природног прираштаја и стварање повољних миграционих токова, 

- такође је неопходно одржавање виталности становништва, заустављање  и смањење негативних трендова у 

демографским процесима посебно на сеоском подручју, као и подизање квалитета и стандарда  живљења у руралном 

подручју. 

Потенцијали 

-Потенцијал представља релативно повољна образовна структура сеоског становништва тако да се може 

очекивати промена социоекономске структуре и виши степен друштвене транформисаности насеља.  

-Иако преовлађују негативни демографски процеси и појаве, јачина негативних утицаја се још увек не може 

оценити као непоправљива. И најмања насеља у општини још увек нису у фази демографског пропадања које би водило 

њиховом нестајању. 

Ограничења 

- У селима са смањењем укупног броја становника, упоредо опада учешће радно способног становништва, што  

ће представљати озбиљан проблем за развој руралног подручја. 

- Мала густина насељености условљава слабије развијен друштвени стандард. 

- Може се очекивати да ће природно кретање сеоског и градског становништва општине имати сличне 

карактеристике као и до сада, и даље ће сеоска насеља бити емиграциона, а градска имиграциона, али ће тренд бити 

блажи. 

3.3. Насеља 

У циљу сагледавања просторних и функционалних појава и процеса на овом подручју, анализираће се 

типологија насеља према функцијском типу, према типу кретања становника и према социо-економској трансформацији 

становништва у периоду 2002-2011. године. 

 

3.3.1. Насеља према функцијској типологији 

За развој насеља од изузетног су значаја функцијске карактристике које одређују и карактер насеља, а тиме и 

његово место у мрежи насеља општине. Тако се кроз претходне периоде може утврдити функционална трансформација 

насеља и промена до које је та трансформација довела у мрежи насеља. 

Функцијски тип насеља се одређује тако што се рачуна однос учешћа појединих сектора делатности у 

контингенту становништва које обавља занимање.  

Сектори делатности: 

I – примарни сектор делатности: пољопривреда, водопривреда и шумарство 

II – секундарни сектор делатности: индустрија, грађевинарство и производно занатство 

III – терцијарни-квартарни сектор делатности: саобраћај, трговина, угоститељство, услужно занатство, финансије, образовање, 

итд. 

Велика већина насеља су била аграрног типа. Једино је Топола припадало услужном типу, док су Јарменовци 

припадали аграрно-индустијском типу.  

Према функционалној типологији насеља долази до промена код већине насеља. Она насеља код којих није 

дошло до промене, која и даље припадају аграрном типу су: Блазнава, Винча, Горња Трнава, Горња Шаторња, Горович, 

Доња Трешњевица, Доња Трнава, Загорица, Јунковац, Клока, Крћевац, Шуме, Липовац, Манојловци, Маскар, Наталинци, 

Овсиште, Павловац, Пласковац, Рајковац и Светлић. Такође, насеље које није променило функцијски тип је и Топола која 

је и даље припадала услужном типу насеља. Јарменовци су се трансформисали од аграрно-индустријског насеља до 

чистог индустријског. Међутим, сада индустријском типу још припадају и Гуришевци. Такође, имамо и насеља која су се 

из аграрног типа трансформисале у аграрно-услужно или аграрно-индустријско, и то су следећа насеља: Белосавци, 

Божурња, Војковци, Топола (село), Јеленац, Доња Шаторња и Жабаре. 

Оно што највише утицало на трансформацију насеља је индустријски развој и настанак највећег броја фабрика и 

предузећа у периоду од 1971 - 1981. Ти догађаји су подстакли пресељење становника из села у градове и њихово 

запошљавање управо у секундарном сектору, и нешто мање у терцијарно – квартарном. Али ова анализа не показује 

реално стање и праве функцијске типове. Разлог овоме је тај што се попис врши по месту боравка становника, а не по 

месту обављања делатности и не узимају се у обзир миграције.  

На основу ове анализе, условно се ипак могу издвојити насеља по централитету, односно на неки начин се ипак 

може уочити која насеља имају већи, а која мањи значај у мрежи насеља. 
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3.3.2. Насеља према типу кретања становништва 

Ова типологија насеља приказује однос природне и миграторне компоненте кретања становништва. Два основна 

типа су емиграциони (Е) и имиграциони (И) са подтиповима. 

Оваква структура кретања становништва указује на изражена миграторна кретања ка Тополи и насељима у 

његовој близини, док се примарна сеоска насеља у брдским и периферним деловима општине демографски празне. У 

функционалној организацији општине у будућности се може очекивати слабљење дела функција општинског центра на 

рачун приградских, секундарних и центара са специфичним функцијама.  

По месту досељавања највише је миграната локалног карактера из исте општине. Ова кретања представљају 

досељавање становништва из околних села у општински центар или друге развијене центре у општини. Међутим, у 

неким насељима су заступљене регионалне миграције, најчешће из суседних општина.  

На подручју општине Топола најизражнија су дневна миграциона кретања на подручју исте, као и ка 

општинским центрима у непосредном окружењу – Аранђеловцу, Младеновцу и Горњем Милановцу, као и ка Београду и 

Крагујевцу.  

3.3.3. Насеља према степену урбаности 

Степен социо-економске трансформације становништва, то јест степен урбаности, утврђује се на основу односа 

три параметра: учешћа пољопривредног у укупном становништву, учешћа домаћинстава без пољопривредног газдинства 

и учешћа запослених у активном становништву које обавља занимање.  

На најнижем урбаном степену, у групи рурално-сеоских насеља су се налазили: Војковац, Горович, Гуришевци, 

Доња Трешњевица, Манојловци, Павловац, Светлић и Шуме. У почетној фази урбаног развоја – на прагу урбанизације 

била су насеља Јеленац, Загорица, Клока, Липовац, Маскар, Овсиште, Пласковац и Жабаре. Мање урбанизована била су 

Горња Трнава, Белосавци, Блазнава, Божурња, Винча, Горња Шаторња, Доња Трнава, Јунковац, Крћевац и Рајковац. 

Више урбанизована била су насеља Наталинци, Јарменовци, Доња Шаторња и Топола село. Једино насеље градског типа 

била је Топола. 

 

Табела 13. – Структура насеља општине према степену урбаности 

Назив типа насеља  Насеља 

Урбана Топола 

Више урбанизована Наталинци, Јарменовци, Доња Шаторња и Топола село 

Мање урбанизована 
Горња Трнава, Белосавци, Блазнава, Божурња, Винча, Горња Шаторња, 

Доња Трнава, Јунковац, Крћевац и Рајковац 

На прагу урбаности Јеленац, Загорица, Клока, Липовац, Маскар, Овсиште, Пласковац и Жабаре 

Рурална - сеоска 
Војковац, Горович, Гуришевци, Доња Трешњевица, Манојловци, Павловац, 

Светлић и Шуме 

 

3.3.4. Организација мреже насеља 

Територију општине Топола чини 31 насеље, са 29 целих катастарских општина административне општине 

Топола, укупне површине 356,45 km
2
.  

Стратегија развоја мреже насеља заснована је на принципу концентрисане децентрализације. Према 

функционалним, демографским, просторним, природним и створеним вредностима планирана је просторно 

функционална хијерархијски заснована мрежа насеља општине Топола коју чине следеће категорије: 

I - Центар општине  
- Градско насеље Топола обухвата подручје ПГР Топола. У Тополи је изражена концентрација становништва, 

грађевинског фонда, привредних потенцијала, друштвене опреме, инфраструктуре и комуналне опреме.  

Непосредно гравитационо подручје општинског центра, чине: 

- сеоски центар: Белосавци 

- села: Топола село, Божурња, Жабаре, Крћевац, Липовац, Винча, Пласковац и Горович. 

II - Центри заједнице села  

- Насеља која представљају руралне центре. Ови центри треба да дају допринос равномерном развоју територије 

општине. Развој ових центара треба да се заснива на развоју секундарних, терцијарних и примарних делатности, уз 

одговарајући степен опремљености насеља јавним службама којима треба да опслужује и одређено гравитационо 

подручје. Овој категорији припадају насеља Наталинци и Доња Шаторња. 

1. Гравитационо подручје насеља Наталинци чине: 

   - сеоски центар: Горња Трнава. 

   - села: Клока, Јунковац, Шуме и Павловац.  

2. Гравитационо подручје насеља Доња Шаторња чине: 

   - сеоски центар: Јарменовци. 

   - села: Горња Шаторња, Доња Трешњевица и Блазнава. 

III -  Сеоски центри  

- Чине спрегу са центрима заједнице села у развоју просторне целине којој припадају. Опремљеност ових насеља 

јавним и осталим садржајима треба да задовољи потребе самог насеља, али и села која им непосредно гравитирају. Овој 

групи припадају следећа насеља са гравитационим подручјем: 
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 1- насеље  Белосавци 

  - насеља: Јеленац, Маскар, Загорица и Рајковац. 

2- насеље Горња Трнава 

- насеља: Доња Трнава, Светлић и Овсиште. 

3- насеље  Јарменовци                                                                             

   - насеља: Манојловци, Гуријевци и Војковци. 

IV - Села 
- Категорија руралних насеља чији се развој заснива на примарним делатностима. Села имају основне садржаје 

неопходне за функционисање самог насеља, а функционално се везују на одговарајуће центре. Овој категорији припада 

25 сеоских насеља. 

Табела 14. – Мрежа насеља 

Категорија Насеља 

Општински центар     Топола варош 

Центри заједнице насеља Доња Шаторња и Наталинци 

Сеоски центри Белосавци, Горња Трнава и Јарменовци 

Село Блазнава, Божурња, Винча, Војковац, Горња Шаторња, Горович,  Гуришевци, Доња 

Трешњевица, Доња Трнава, Жабаре, Загорица, Јеленац, Јунковац, Клока, Крћевац, 

Липовац, Манојловци, Маскар, Овсиште, Павловац, Пласковац, Рајковац, Светлић, 

Топола село, Шуме 

 

Предности овакве организације мреже насеља огледају се у: 

- формирању три велике просторне целине од којих свака има свој центар и подцентар који се међусобно  

допуњују и представљају носиоце развоја у гравитационом подручју 

- стварању услова за уравнотежен развој целе општине кроз развој јавних и осталих функција и дисперзију нових 

садржаја по новоформираним центрима у складу са потребама територије. 

Један од битних предуслова за правилно функционисање система насеља јесте добра повезаност центара 

међусобно и села са одговарајућим центрима, мрежом саобраћајне и комуналне инфраструктуре.  

 

3.3.5. Оцена стања, потенцијали и ограничења 

 

Оцена стања 

Постојећа мрежа насеља на територији општине Топола формирана је у 18. веку. Основни облик насеља био је 

разбијени тип који је касније делимично модификован формирањем градског и сеоских центара, као последица 

урбанизације и индустријализације. 

Постојећу мрежу насеља општине Топола чини 31 насеље од којих се насеље Топола издваја као градско насеље 

и представља општински центар. Сеоска насеља карактерише велика диференцираност у погледу настанка, демографске 

и просторне величине и опремљености комуналном инфраструктуром, услужним делатностима и јавним функцијама. 

Поред Тополе, у мрежи насеља општине, издвајају се и насеља: Наталинци, Доња Шаторња и Јарменовци, као сеоски 

центри са вишим нивоом опремљености услугама и јавним службама, што представља основ формирања руралних 

центара са одговарајућим гравитационим подручјима. 

Приоритети развоја: 

- изградња и реконструкција мреже локалних путева и комуналне инфраструктуре између различитих хијерархијских 

група насеља, у циљу бољег функционисања система насеља. 

- опремање јавним функцијама првенствено центре заједнице села и сеоске центре. 

 Потенцијали 

Основни потенцијали за формирање и организацију функционалне мреже насеља, су: 

- развијена мрежа објеката јавних функција 

- развијена мрежа општинских путева 

- транзитни положај општине у односу на велике урбане центре- Београд са једне стране и Крагујевац са друге, чиме се 

омогућава концентрација услуга и других привредних функција у насељима дуж везног коридора М23, као и на правцима 

према Аранђеловцу, Смедеревској Паланци и Горњем Милановцу 

Ограничења 

Основна ограничења развоја мреже насеља су: 

- Изражена депопулација. Раст броја становника, у последњем пописном периоду, забележен је само у насељу Топола 

село. 

-  Недовољна опремљеност комуналном инфраструктуром: водопривреда, енергетика, телефонија. 

 

3.4. Мрежа објеката и ниво услуга јавних служби 

3.4.1. Предшколске установе 

Објекти дечје заштите лоцирани су у општинском центру. У сеоским насељима објекти дечје заштите  
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(предшколски узраст) налазе се при основним школама.  

На подручју Топола вароши, постоје три објекта дечје заштите у оквиру дечје установе „Софија Ристић“:  

- дечји вртић и јаслице, на комплексу површине 0,70 ha, садржи два објекта: један је за децу узраста до 3 година, 

за децу узраста од 3-5 година. Укупна површина ових објеката је 1.635m². 

- дечји вртић, површине 460m², на комплексу површине 0,35ha, намењен је деци узраста од 6 година.  

 

Табела 15. - Објекти дечије заштите 

Р.бр. Врсте објеката P oбјекта m² P земљишта (ha) 

1. Дечји вртић  
1.635 0,70 

2. Дечје јасле  

3. Дечји вртић  460 0,35 

1-3 Свега дечја заштита  2.095 1,05 

 

У саставу дечје установе „Софија Ристић“ функционише 14 дечјих установа за предшколски узраст, са следећим 

капацитетима. Укупна површина објеката дечје заштите на подручју општине, износи 3.335 m², а површина земљишта 

1,05 ha.  

Табела 16. - Табела дечјих установа 

Р.бр. Врсте објеката P објекта (m²) Површина земљишта (ha) 

1 Предшк. установа Наталинци 120 у комплексу школе 

2 Предшк. установа Винча 80 у комплексу школе 

3 Предшк. установа Загорица 65 у комплексу школе 

4 Предшк. установа Јунковац 120 у комплексу школе 

5 Предшк. установа Липовац 100 у комплексу школе 

6 Предшк. установа Блазнава 150 у комплексу школе 

7 Предшк. установа Доња Шаторња 80 у комплексу школе 

8 Предшк. установа Белосавци 75 у комплексу школе 

9 Предшк. установа Горња Трнава 80 у комплексу школе 

10 Предшк. установа Доња Трнава 80 у комплексу школе 

11 Предшк. установа Овсиште 70 у комплексу школе 

12 Предшк. установа Жабаре 60 у комплексу школе 

13 Предшк. установа Клока 70 у комплексу школе 

14 Предшк. установа Крћевац 90 у комплексу школе 

1-14 Укупно 1240  

 

3.4.2. Основне школе 

Основно образовање, на територији општине Топола организовано је у 5 матичних основних школа (I-VIII 

разреда) и 20 подручних (I-IV разреда). 

Матичне осморазредне основне школе налазе се у општинском центру Топола и у сеоским насељима: Доња 

Шаторња, Наталинци, Горња Трнава и Белосавци. 

Матична осморазредна школа „Карађорђе“ у Тополи укупне изграђене  површину од 4820 m
2
 на комплексу 

површине 2,14 ha. Школа је опремљена фискултурном салом, кухињом и теренима за мале спортове (одбојка, рукомет, 

кошарка). Овој школи гравитирају ученици из насеља: Жабаре, Божурња и Липовац.  

Осмогодишњу школу „Живко Томић“ у Доњој Шаторњи, укупне изграђене површине 1266 m
2
 на комплексу 

површине 1,00 ha. Овој школи гравитирају деца из насеља: Јарменовци, Блазнава, Доња Трешњевица, Винча и 

Пласковац. 

Осмогодишња школа „Милан Благојевић“ у Наталинцима је матична за ученике из насеља Јунковац, Горович, 

Овсиште, Клока и  Шуме. 

Осмогодишња школа „Милутин Јелић“ у Горњој Трнави, има површину 1503 m
2
 и комплекс површине 0,85. ha. 

Ова школа је матична за ученике из насеља Доња Трнава, Светлић и засеока Горње Трнаве - Витлина. 

Основна школа „Сестре Радовић“ у Белосавцима, има површину 950m
2
 и комплекс површине 1,65ha. Ова школа 

је матична за ученике из насеља Крћевац, Загорица, Маскар и Јеленац. 

На површини од 20,00 ha школских комплекса, укупна изграђена површина објеката намењених основном 

образовању, на подручју општине Топола, износи cca 5400 m
2
.  

3.4.3. Средња школа 

Средњошколско образовање обухвата рад једне средње школе ("Краљ Петар I") у Тополи, са следећим 

образовним профилима: гимназија, производња и прерада хране и машинскатво и обрада метала. Бруто површина 

школског објекта износи 3600m
2
, на комплексу површине 0,64ha. 

3.4.4. Здравствена заштита 

Здравсвена делатност на подручју општине Топола обавља се на нивоу примарне здравствене заштите, преко 

Дома здравља "Свети Ђорђе" у Тополи и мреже здравствених станица и амбуланти у сеоским насељима. 
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Дом здравља Топола 

Дом здравља „Свети Ђорђе“. у Тополи садржи следеће службе:   

- служба за здравствену заштиту одраслог становништва са патронажом, кућним лечењем и хитном помоћи (у 

саставу су и теренске амбуланте),  

- служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце,  

- медицина рада,  

- физикална медицина,  

- офтамолошка амбуланта,  

- рендген дијагностика,  

- пнеумофизиологија,  

- ултразвучни кабинет,  

- гинеколошка амбуланта,  

- служба за лабораторијску дијагностику,  

- стоматолошка служба  

- објекат црвеног крста 

Укупна површина комплекса Дома здравља износи 2,30 ha, а бруто изграђена површина објеката је 2.380 m
2
. У 

овом комплексу, у току је изградња још једног објекта за потребе Дома здравља, површине око 2.000m
2
.  

Здравствене амбуланте овог Дома здравља постоје у следећим сеоским насељима: Наталинци, Белосавци, Горња 

Трнава, Доња Шаторња и Јарменовци.  

Табела 17. - Размештај објеката здравства 

Р.бр. Насеље Врста здравствене установе P објекта (m
2
) P комплекса (ha) 

1. Топола Дом здравља, апотека 2.500 2,30 

2. Наталинци Здравствена станица, апотека 1.244 0,10 

3. Белосавци Здравствена станица 133 0,70 

4. Горња Трнава Здравствена станица 133 0,30 

5. Доња Шаторња Амбуланта, апотека 120 - 

6. Јарменовци Амбуланта 50 - 

1.-6. Укупно  4.180 3,40 

За виши ниво здравствених услуга (секундарну и терцијалну здравствену заштиту), становници општине Топола 

упућени су на општу Болницу у Аранђеловцу и Клинички центар у Крагујевцу. 

Од укупног броја насеља (31), шест насеља имају изграђене објекте здравствене заштите: један Дом здравља са 

диспанзерима и специјалистичким службама у општинском центру, три здравствене станице и две амбуланте у сеоским 

насељима. Укупна изграђена површина износи 4.180 m
2
. Објекти здравствене заштите размештени су тако да равномерно  

покривају одређено гравитационо подручје.  

3.4.5. Социјална заштита  

Од објеката социјалне заштите, на подручју Тополе постоји Црвени крст (у комплексу Дома здравља), кухиња 

Црвеног крста на засебној локацији површине 0,05ha и Центар за социјални рад у просторијама објекта друге намене. 

Укупна површина ових објеката износи око 150 m². 

3.4.6. Управа и администрација 

Функцију управе, односно администрације, обављају одговарајући органи управе које чине државна и 

општинска управа. 

 Топола, као градско насеље, представља административни, привредни и културни центар општине. Објекти 

управе се налазе у централном делу насеља, у оквиру градског центра. То су: 

 - седиште Скупштине општине, са свим општинским службама, 

 - Судска јединица у Тополи (основни суд у Аранђеловцу),  

 - МУП Србије, СУП Топола. 

 Укупна изграђена површина ових објеката износи око 4.000 m
2
, a површина комплекса је око 0,50ha. 

 У саставу Скупштине општине налази се 5 месних канцеларија у сеоским насељима: Наталинци, Горња Трнава, 

Белосавци, Доња Шаторња и Винча. 

Простор намењен потребама администрације налази се у саставу објеката основне делатности привреде, услуга и 

јавних функција. То су углавном разна удружења грађана:  

- Канцеларија за младе - Топола, 

- Ловачко удружење „Карађорђе“, 

- Удружење виноградара и винара "Опленац" 

- Удружење сточара Општине Топола, 

- Агрооператива „Домаћин“, Топола 

и већином се налазе у општинском центру. 

3.4.7. Установе културе 

Делатност културе на подручју општине Топола одвија се преко институција општинског (локалног значаја) и 

републичког (надрегионалног) значаја. На подручју градског насеља Топола налазе се следећи објекти и институције:   

- Дом културе са биоскопом  
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- Библиотека  „Радоје Домановић“ 

- Музеј и галерија „Карађорђева Топола“ – Опленац 

Објекти који су везани за просторну и културно-историјску целину "Карађорђева Топола", задужбину краља 

Петра I Карађорђевића (у центру Тополе  и на Опленцу), имају шири, републички значај. Већи број објеката у оквиру 

ових целина, обављају делатност културе: Библиотека, Карађорћев конак који је у функцији музеја са сталном 

меморијалном поставком „Вожд Карађорђе“, затим Музеј и галерија.  

 На сеоском подручју делатност културе обављају домови културе различитог карактера и капацитета. У 17 

насеља постоји објекат ове намене, а 9 објеката је грађено неменски – у насељима: Доња Шаторња, Наталинци, Доња 

Трнава, Јунковац, Пласковац, Шуме, Овсиште и Винча, укупне површине око 3.500 m². Остали домови културе (насеља: 

Блазнава, Горња Трнава, Жабаре, Клока, Крћевац, Светлић, Божурња, Маскар и Рајковац), налазе се у оквиру објеката 

других намена (задружни домови, месне канцеларије, школе и др.), са површином од око 1620 m². 

 Сеоске библиотеке постоје у појединим сеоским насељима у оквиру објеката других намена као што су школски 

објекти и домови културе. 

 Укупна површина објеката намењених делатности културе, на градском и на сеоском подручју, износи око 

16.700 m². Просторни капацитети по критеријуму расположивог простора су у већини насеља одговарајући уз потребну 

грађевинску реконструкцију и  програмску ревитализацију.  

3.4.8. Спорт и рекреација 

Развој спорта, активне и организоване рекреације одвија се кроз мрежу спортских објеката на градском и на 

сеоском подручју. 

 На подручју општинског центра, постоји фудбалски терен ФК „Карађорђе“ са пратећим објектом (120 m²) и 

балон-салом за мали фудбал. Површина целог комплекса је око 1,50 ha и налази се северно од градског центра. У оквиру 

школских комплекса постоје терени за мале спортове затвореног и отвореног типа. Спортска хала уз основну школу 

"Карађорђе", површине око 1.000 m² , примењује се као фискултурна сала, али и као спортска хала за дворанске спортове, за  

јавне спортске приредбе и рекреацију. 

Основне спортске објекте на сеоском подручју представљају фудбалска игралишта и терени за мале спортове 

којих има у готово свим насељима општине (21), али нису сва игралишта прописаних димензија. Десет насеља немају 

спортске терене (Војковци, Горња Шаторња, Горович, Гуришевци, Доња Тршњевица, Липовац, Манојловци, Павловац, 

Светлић и Љубесело). Терене за мале спортове имају у оквиру школских дворишта и насеља: Топола, Белосавци, 

Блазнава, Винча, Горња Шаторња, Горња и Доња Трнава и Наталинци. 

На градском подручју је изражен недостатак објеката и терена за активну и пасивну рекреацију. 

Постојеће капацитете на сеоском подручју је потребно допунити разноврснијим спортским садржајима, у циљу 

развијања различитих видова спорта и рекреације. 

3.4.9. Комунални отпад, пијаце, гробља 

Ниво комуналне опремљености, размештај објеката и површина је на задовољавајућем нивоу. Подручје 

општинског центра је у односу на остало подручје општине на благо вишем степену комуналног уређења.   

Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ - сектор чистоће, пијаца и гробаља, обавља послове везане за 

градску чистоћу, одржавање јавних површина, градског зеленила и градске депоније, коришћење, одржавање и 

евиденција пијаце (потврде, сагласности, уговори, радови на тржницама..), коришћење, одржавање и евиденција гробља 

(потврде, уговори, сагласности радови на гробљу..) и послове везане за градске вашаре.  

Гробља 

 Сеоска гробља на подручју општине нису категорисана и није успостављено адекватно управљање и уређење. 

Већина локација захтева анализу могућности за проширење. 

 Сва насеља на територији општине Топола имају гробља, у Доњој Шаторњи постоје два, а насеље Гуришевци 

нема гробље на својој катастарској општини већ користи заједничко са суседним насељем.  

 У општинском центру Топола постоји старо гробље које се налази непосредно уз северну границу парка 

„Опленац“, површине 0,80 ha. Ово гробље је попуњено и постепено се врши превођење у парковску површину са 

посебним условима уређења примерено окружењу и непосредној близини заштићеног комплекса. Проширење гробља на 

суседне парцеле је извршено ради отварање нових гробних места и површина новог комплекса је слична површини 

старог гробља. Постоји још једно гробље које је у сврси градског насеља, а то је гробље „Љубесело“ (површине око 6,50 

ha) у КО Топола Село, североисточно од градског центра. 

 На сеоском подручју потребно је проширење свих гробаља на постојећим локацијама, или формирати нова 

гробља уколико нема могућности проширења постојећих. Обавезно је обезбеђење заштитног појаса. Заштитни појас је 

неопходан код свих гробаља која се налазе у непосредној близини насељених делова а посебно у центру насеља Доња 

Шаторња. 

   Зелене пијаце 

 Зелене пијаце постоје у општинском центру и насељима Наталинци и Доња Шаторња. 

Постојећа зелена пијаца у Тополи се налази у градском центру на површини од 0,20 ha. Локација је уређена и 

опремљена за ту намену. Садржи отворену продајну површину и пратеће садржаје. 

   Сточне пијаце 

 Сточне пијаце постоје само у насељу Наталинци. Сточне пијаце су некада постојале и у Тополи (Варош) и 

Маскару. Становништво користи сточне пијаце у насељима суседних општина која су им ближа и са којима су добро 

саобраћајно повезана. 
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Ветеринарске станице 

 Постоје три ветеринарске амбуланте које покривају читаву територију општине: 

- ВС Рашко Вет у Наталинцима 

- ВС Ђорђевић Вет-фарм у Тополи 

- ВС АД Топола у Тополи 

Ватрогасне станице 

 Ватрогасна станица постоји само у општинском центру, у центру насеља уз Карађорђев град и опслужује целу 

територију општине. Заузима површину од 0,07ha. Локација је задовољавајућа. 

Депоније комуналног отпада 

У складу са Националном стратегијом о управљању отпадом, општинском одлуком о одржавању чистоће, 

компанији А.С.А. се поверио посао обављања комуналне делатности сакупљања и одвожења комуналног отпада са 

сеоског подручја општине Топола, Услугом одношења смећа ће бити покривене све месне заједнице општине Топола: 

Белосавци, Загорица, Јеленац, Крћевац, Маскар, Рајковац, Горович, Жабаре, Јунковац, Клока, Наталинци, Божурња, 

Горња Трнава, Доња Трнава, Овсиште, Светлић, Шуме, Блазнава, Винча, Липовац, Пласковац, Горња Шаторња, 

Гуришевци, Доња Трешњевица, Доња Шаторња, Јарменовци и Манојловци. Тиме се решио проблем већине дивљих 

депонија и недекватног одлагања смећа. 

 Одлагање комуналног отпада се врши на локацији „Торови“ која се налази у близини општинског центра, на 

површини од око 3.00ha. Количина комуналног отпада која је депонована са територије општине Топола износи 

просечно око 5000 м3. Састав комуналног отпада је разнолик. Највише има грађевинског отпада, отпада из зравствених 

установа и из пољопривреде.  

3.4.10. Оцена стања, потенцијали и ограничења 

Потенцијали 

 Образовање 

 - развијена мрежа основних школа (матичних и подручних) које равномерно покривају гравитационо подручје 

 - постојеће површине земљишта намењеног основном образовању које су изнад прописаних норматива. 

 Здравство 

 - равномеран размештај објеката примарне здравствене заштите на градском и сеоском подручју , 

 - постојеће површине намењене здравству веће су од прописаних норматива. 

 Дечја и социјална заштита 

 - веће површине земљишта намењеног јавним функцијама (основне школе) које могу да буду на располагању за 

потребе дечје и евентуално социјалне заштите. 

 

Култура 

 - развијена мрежа изграђених објеката културе на целом подручју општине која је основ за иницирање и 

промоцију културе, посебно на сеоском подручју. 

 Спорт и рекреација 

- површине постојећих спортских терена у већем делу сеоског подручја. 

Ограничења 

 Образовање 

 - изражено смањење броја деце школског узраста последњих година, као последица пада наталитета (на сеоском 

и на градском подручју), 

 - недовољну површину објеката основних школа, нарочито матичних, 

- недовољну опремљеност матичних основних школа фискултурним салама и другим садржајима школског 

стандарда. 

 Дечја и социјална заштита 

 - недовољну површину и опремљеност објектима дечје и социјалне заштите, нарочито сеоског подручја.  

 Култура 

 - неискоришћеност простора домова културе на сеоском подручју, 

- низак квалитет објеката намењених култури.  

 Спорт и рекреација 

 - недовољну опремљеност сеоског подручја спортским теренима различите врсте, 

 - недостатак затворених спортских објеката. 

 3.5. Развој  инфраструктурних система 

 Развој инфраструктуре један је од битних сегмената руралне политике. Независно од тумачења појма 

инфраструктуре, добро развијена инфраструктура сматра се једним од најважнијих предуслова руралног и укупног 

економског развоја. Развијена инфраструктура доприноси економском аспекту живота руралних заједница смањењем 

регионалних неједнакости и побољшањем приступа тржишту, нижим транспортним и трансакционим трошковима, 

повећаном трговинском разменом са другим регионима и повећањем прихода сеоског становништва. Повећава се и обим 

инвестиција у руралним подручјима, али и обим прихода из других, непољопривредних грана руралне економије као што 

је, на пример, туризам. Самим тим доприноси се отварању нових радних места, смањењу стопе незапослености и новим 

могућностима за запошљавање. Осим економском, развијена инфраструктура доприноси социјалном аспекту живота у 

руралним подручјима смањењем степена изолованости руралних подручја и повезивањем нивоа друштвене 
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интегрисаности. На крају, добро развијена инфраструктура доприноси и повећаној слободи кретања, мобилности и 

значајно већој доступности социјалних сервиса, као што су здравствене установе или школе, руралној популацији. 

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура 
На територији општине Топола заступљен је само један вид саобраћајног система и то друмски саобраћај са 

путевима различитих категорија: државни путеви I и II реда, као и општински и некатегорисани путеви.  

Подручје општине Топола је веома добро плански покривено саобраћајном мрежом путева различитих 

категорија и то:  

- IБ реда бр. 25 (Мали Пожаревац-Младеновац-Топола-Крагујевац) 

- IБ реда бр. 27 ( Аранђеловац-Крћевац-Топола-Рача) 

- IIА реда бр.152 (Топола-Доња Шаторња-Рудник) 

- IIА реда бр.156 (Наталинци-Смедеревска паланка-Раља) 

- IIБ реда бр.367 (Аранђеловац-Д.Шаторња-Страгари-Влакча) 

- IIБ реда бр.368 (Аранђеловац-Топола , стари пут преко Бање) 

- IIБ реда бр.369 (веза са државним путем IБ реда бр. 25, потес “Јапанска” - Борци – Рача)  

као и разгранатом мрежом општинских и некатегорисаних путева. На територији општине Топола има: 130 km 

општинских путева, 760 km некатегорисаних путева и 40 km улица у насељу Топола. 

Делатност управљања општинским путевима, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине 

Топола обавља „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола” ЈП Топола, на основу члана 7. Одлуке о 

општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 12/2008 

и 19/2014).  

Улице су јавни путеви у насељу Топола који саобраћајно повезују делове насеља и служе за кретање возила и 

пешака, са елементима који одговарају потребама насеља (ивичњаци, тротоари, кишна канализација). 

Општински путеви су јавни путеви који саобраћајно повезују насељена места на територији општине  

Топола као и територију општине са мрежом државних путева I и II реда. Општински путеви на територији општине 

Топола дефинисани су у члану 5. Одлуке о општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине 

Топола ( Службени гласник СО Топола. бр. 12/2008). 

Некатегорисан пут је саобраћаjна површина која је доступна већем броју разних корисника и која је уписана у 

катастар непокретности као некатегорисани пут. У некатегорисане путеве се убрајају сеоски путеви, атарски путеви, 

пољски путеви, шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од поплава и сл., а коловозна конструкција ових путева 

може бити од земље, шљунка, туцаника или савремених асфалтних материјала. 

Кретање пешака одвија се по тротоарима, али и коловозом што је посебно изражено у сеоским насељима. 

Основни циљеви развоја саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре на подручју општине Топола јесу: 

- Новом просторном организацијом створити услове за имплементацију свих концептуалних поставки из Просторног 

плана Републике Србије у домену саобраћајне инфраструктуре, а које се односе на ову просторну целину, 

- Иницијални развој саобраћаја и саобраћајних мрежа на простору општине Топола ће се остварити реконструкцијом и 

модернизацијом саобраћајних мрежа ради остваривања интегралног саобраћаја, који је заснован на стратегији укупног 

развоја региона, 

- Развој саобраћајних мрежа и саобраћајних манифестација треба да буде заснован на свеукупној стратегији одрживог 

развоја животне средине, 

- Саобраћајне урбане и руралне функције, као и саобраћајне мреже у атару треба тако функционално испланирати како 

би се остварили позитивни економски ефекти, односно снижавање трошкова транспорта и повећање конкурентности 

роба са овог простора, 

- Ради подстицања развоја еколошког урбаног живљења стимулисати немоторна кретања у насељима кроз изградњу 

капацитета. 

Добра страна развијене мреже државних путева је могућност прилаза и доласка у Тополу из разних праваца. Ово 

је нарочито значајно не само због тога што је Топола значајно историјско и туристичко место, већ и због близине других 

природних и историјских атракција у њеној непосредној близини.  

Добра повезаност са ширим и даљим окружењем је важна и због производних потенцијала, имајући у виду да 

одређен број индустријских субјеката своје погоне има у Тополи. Услуге које пружа Топола као административни центар 

општине лако су доступне становницима околних насеља који гравитирају општинском центру. 

Као потенцијал овог простора се може сматрати и близина Крагујевца као регионалног центра и Београда, 

односно простора који се могу ангажовати у домену разних привредних активности, уз минорне трошкове комуналног и 

инфраструктурног опремања. Ова погодност би требало да се у будућности искаже као стожер укупног привредног 

развоја. 

У оквиру планског подручја не постоји железничка веза са осталим подручјима. 

3.5.2. Водопривредна инфраструктура 

Подручје општине Топола заузима северне падине Рудника и побрђа ка Младеновцу и Смедеревској Паланци. 

Водотоци на подручју општине Топола дренирају планински систем Рудника, Венчаца и Букуље. Јасеница са својом 

изворишном челенком дренира северне падине Рудника, који у хидролошком смислу представља најводоноснији део 

Шумадије: највеће падавине и највећи коефицијенти отицаја оборинских вода, што даје могућност за задовољење 

потреба у вези овог подручја, адекватним водозахватним системом. 
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Водопривредном основом Републике Србије је предвиђено да се перспективно водоснабдевање Тополе обавља 

са изворишта подземних вода, водотокова са планине Рудник и у наредној фази из Регионалног водосистема „Лопатница-

Студеница“. 

Снабдевање водом насеља на територији општине Топола обезбеђено је на следеће начине: 

1. Из подрудничког слива коришћењем површинске воде из планинских бујичних токова са планине Рудник са 

водозахвата сирове воде на Јарменовачкој реци, Милића потоку и Поточањи која се прерађује у постројењу за 

питку воду (PPV) у Јарменовцима. Магистралним цевоводом од ACCØ350 и PEHØ400, капацитета 100 l/s 

снабдевају се питком водом Топола и делови насеља Винча, Пласковац, Липовац, Божурња, Жабаре, Топола 

(Село). Недостатак сирове воде на извориштима на Руднику је проузрокован сезонским недостатком падавина. 

2. Градска изворишта Врело, Божурња и Кречања су у потпуности реконструисана и у систему водоснабдевања 

служе као допунска у случају недостатка воде у критичним месецима за водоснабдевање Тополе (вароши), дела 

Топола (села) и села Божурње. 

3. Насеља која имају сопствени систем дистрибуције воде су Јарменовци, Горња и Доња Шаторња, Блазнава, 

Овсиште, и Винча. Горња и Доња Шаторња имају систем који се заснива на каптирању Јарменовачке реке и 

дистрибуцији воде до насеља без резервоара и прекидне коморе водом PEØ110. Јарменовци користе исту 

каптажу као и Горња и Доња Шаторња, с тим што поседују резервоар V=50m³. Сеоски водовод је остварен и у 

Блазнави коришћењем извора са падина Рудника уз изграђену разводну мрежу, док у Овсишту и Винчи постоје 

системи мањих капацитета који снабдевају до 50 домаћинстава.  

На територији општине Топола су изграђене две микро-акумулације: МА1 у Тополи поред државног пута 

првог реда број 4 и МА2 у Наталинцима на Трешљанском потоку, намењене за наводњавање. 

Ни у једном од сеоских насеља на територији општине не постоји канализациони системи. У селима је 

одвођење фекалних отпадних вода решено септичким јамама. Већина ових септичких јама не испуњава прописане 

стандарде и изведене су веома лоше.  

Што се тиче атмосферске канализације, у селима на територији општине постоји углавном отворени  

систем канала делимично бетониран, а делимично земљани. Ова канализација се излива на повољним местима у 

оближње јаруге и удолине. 

3.5.3. Електроенергетска инфраструктура 

Код израде стратегије развоја за планско подручје Општине Топола коришћени су статистички подаци о кретању 

броја становника и домаћинстава, потрошњи и снази ел.енергије у предходном периоду, прогнозе и планови стручних 

служби Е.Д. Топола, као и подаци из студије „Даљи развој електродистрибутиве мреже и избор средњег напона на 

подручју Е.Д.Топола“ а коју је израдио Е.Т.И „Никола Тесла“из Београда. 

Просторним планом Р.С. на подручју општине Топола није предвиђена изградња преносних и производних 

електроенергетских објеката виших напонских нивоа изнад 110kV. 

Територијом општине Топола пролазе делови траса далековода 110 kV број 123/2 Аранђеловац – Топола и број 

123/3 Топола – Крагујевац 2, као и далековод 400 kV број 436 Крагујевац 2 – Обреновац. 

 

Табела 18. - Карактеристике ТС 110/35/10 KV и 35/10 KV у базној и циљној (2025)год. плана 

Назив трафостанице Преносни однос 

KV/KV 

Снага у базној 

години (MVA) 

Снага у циљној 

2025г. (MVA) 

Напомена 

Т.С 110/35/10 KV 

-Топола- 

110/35 20+31,5 31,5+31,5 Т.С.“Рудник“ од 2006 

год. није у систему Е.Д. 

Топола.Напаја се из 

правца Е.Д Горњи 

Милановац. 

У случајевима хаварије 

или дужег искључења 

из правца Г.Милановца, 

могуће је напајање из 

система ЕД Топола  

Терцијер трансф. 

110/35/10 KV 

 

10 

 

10 

Т.С 35/10 KV  

у кругу Т.С„Топола“ 

35/10 8 8 

Т.С 35/10 KV  

„Метеризе“ 

35/10 8-могућност 

проширења 

8+8 

Т.С 35/10 KV  „Ливница 

1,2“ 

35/10 8 8 

Т.С 35/10 KV  

„Јарменовци“ 

35/10 2,5-могућност 

проширења 

2,5 

Т.С 35/10 KV  „Рудник“ 35/10 2,5 2,5 

У К У П Н О:          

                                  

110/35 KV 35/10 

KV 

51,5 

39 

63 

47 

/ 

 

Главни извор електричне енергије за планско подручје је електроенергетски систем „Електромреже“ Србије са 

трансформаторском станицом „Топола“ 110/35/10 kV која је везана у прстену DV 110 kV, и то DV 110 kV 123/3 

Крагујевац 2 – Топола и DV 110 kV 123/2 Топола – Аранђеловац. Инсталисана снага ове ТС је 20+31,5 МVА са два 

енергетска трансформатора: Т1 110/35 kV, снаге 20 МVА – резерва, Т2 110/35/10 kV, снаге 31,5 МVА – у редовном 

погону и Т3 35/10 kV, снаге 8 МVА. Тренутно оптерећење ТС „Топола“ је 22  МVА. 

  Напајање Т.С „Топола“ је могуће из два правца, далеководима 110 kV и то: 
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1.  Из правца Т.Е. „Колубара“далеководом бр.123/1 до Т.С „Аранђеловац 1“ и даље далеководом бр.123/2 до Т.С 

„Топола“ 

2. Из правца Т.С.400/110 kV „Крагујевац 2“далеководом бр.123/3, а која има могућност напајања из Х.Е.“Ђердап“ и 

из Т.Е. „Косово Б“ квалитетним далеководима 400 kV. 

Из Т.С 110/35/10 kV „Топола“ напајају се Т.С 35/10 KV на планском подручју укупне инсталисане снаге 39 

МVА. Карактеристике Т.С 110/35/10 kV и Т.С 35/10 kV су приказане у табели -  Карактеристике ТС 110/35/10 KV и 35/10 

KV у базној и циљној (2025)год. плана. 

ТС  „Наталинци“ је изграђена као ТС 35/10 kV, али ради као 10 kV разводно постојење, пошто, за сада нема 

потребе да ради као ТС 35/10 kV. 

Т.С –е 35/10 kV су на Т.С „Топола“ прикључене квалитетним далеководима 35 kV који задовољавају потребе, 

чак и за наредни плански период. Карактеристике далековода 35 kV и 110 kV су приказане у табели -  Карактеристике ТС 

110 KV и 35 KV. 

 

Табела 19. - Карактеристике ТС 110 KV и 35 KV 

Напајање Т.С Преносни однос Т.С KV/KV Врста далековода Пресек проводника 

„Топола“ 110/35 челично решеткасти 3х150mm² 

у кругу Т.С Топола 35/10 -II- 3х95mm² Alč 

Метеризе 35/10 -II- 3х95mm² Alč 

Ливница 1,2 35/10 -II- 3х95mm² Alč 

Јарменовци 35/10 -II- 3х95mm² Alč 

Рудник 35/10 -II- 3х95mm² Alč 

Р.П Наталинци Р.П. 35KV без трансфор. -II- 3х70mm² 

 

Далековод 35 kV Наталинци је изграђен као 35 kV, а ради као 10 kV вод. 

Средњенапонска мрежа 10 kV која напаја Т.С 10/0,4 KV из 35/10 kV је већим делом изграђена на бетонским 

стубовима са задовољавајућим пресеком проводника. 

Мањи део далековода 10 kV не задовољавају потребе због недовољног пресека проводника, истека века трајања 

и великих дужина што за последицу има повећане губитке ел.енергије. 

На подручју Општине Топола постоји изграђено укупно 215  Т.С 10/0,4 KV укупне инсталисане снаге 49 MVA. 

У централној градској зони напајањe Т.С 10/0,4 KV је изведено кабловским 10kV водовима а у ванградском 

подручју углавном надземним далеководима 10kV. Дужина 10 kV мреже која се води кабловски је 15,08 km, а ваздушно 

206,53 km. 

Нисконапонска мрежа 0,4 KV је углавном израђена као надземна, а незнатан део је изведен кабловским 

водовима.Велики део постојеће нисконапонске мреже је на дрвеним стубовима и са недовољним пресеком проводника, 

углавном у ванградском подручју и карактеришу је изводи великих дужина, што захтева нужну реконструкцију са циљем 

да до краја планског периода целокупна надземна мрежа буде изграђена на бетонским стубовима са одговарајућим 

пресеком проводника. Тиме ће се елиминисати највећи део губитака електричне енергије, који у базној години износе око 

1,6% укупне потрошње. 

У предходном периоду присутан је тренд успоравања раста потрошње електричне енергије код свих категорија 

потрошача из више разлога-због пада стандарда становништва економских проблема великих предузећа и све већег 

коришћења других енергената који су економски исплативији у односу на ел.енергију. Један од значајних разлога је 

одлазак великог потрошача „Рудник“ из Е.Д. система Е.Д. Топола и напајање из Е.Д. система Е.Д. „Горњи Милановац“ 

Укупна потрошња у базној години израде просторног плана је износила 106 МWh, а вршна снага 21,8MW. 

Највећи удео у потрошњи ел.енергије имала је категорија потрошача –широка потрошња (домаћинства) око 55%. 

Очекује се да ће у наредном периоду доћи до промене структуре потрошње ел.енергије, односно до поверења у 

категорији потрошача на високом и ниском напону уз смањење удела у укупној потрошњи код категорије широка 

потрошња (домаћинства). 

Разлог за то је очекивано оживљавање малих предузећа уз веће коришћење других енергената у категорији 

широка потрошња пре свега убрзана гасификација и коришћење обновљивих извора, економски исплативијих а који 

замењују ел.енергију. 

3.5.4. Оцена стања, потенцијали и ограничења 

Оцена стања 

Стање јавних путева, државних, општинских и некатегорисаних, на појединим деоницама није задовољавајуће у 

погледу стања коловозне површине и осталих елемената пута, недовољне ширине коловоза и сл. који угрожавају 

безбедно одвијање саобраћаја прописаним брзинама. Генерална оцена јесте да се годинама уназад, како од сране 

републичких институција тако и од стране општине Топола доста улаже у реконструкцију, рехабилитацију и само 

одржавање постојеће мреже јавних путева. 

Приоритет би требало да има реализација нових деоница са функцијом међусобног повезивања микроразвојних 

руралних центара, туристичких простора и других саобраћајних тежишта општине са државним путевима, општинским 

центром и центрима у мрежи насеља суседних општина.  
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Водопривредни капацитети којима се располаже су доста скромни и у летњим месецима се углавном јављају 

проблеми који се не могу друкчије решити него рестрикцијом воде. Евидентно је да систем водоснабдевања добро 

организован, али је потребно даље улагање у њега да би се успоставило стабилно снабдевање водом у свим годишњим 

периодима. 

Може се закључити и да постојећи електроенергетски објекти задовољавају садашње потребе потрошача уз 

недовољну сигурност напајања потрошача и незадовољавајући квалитет испоручене електричне енергије (уз знатан пад 

напона и велике губитке).  

Потенцијали  

Саобраћај: 

• Близина и добра повезаност са Крагујевцем као регионалним центром и Београдом, односно постојање простора 

који се могу ангажовати у домену разних привредних активности, уз мале трошкове инфраструктурног 

опремања. Ова погодност би могла да се у будућности искаже као стожер укупног привредног развоја; 

• Развијена мрежа државних путева пружа могућност прилаза и доласка у Тополу из разних праваца. Ово је 

нарочито значајно не само због тога што је Топола значајно историјско и туристичко место, већ и због близине 

других природних и историјских атракција у њеној непосредној близини.  

• Територијом општине Топола пролази део трасе Брзе магистралне саобраћајнице – Шумадијске магистрале: 

Мали пожаревац – Младеновац – Топола – Рудник – Таково за који је урађен Идејни пројекат од стране 

Саобраћајног института ЦИП, Београд и Института за путеве 

• Просторним планом Републике Србије, као приоритетна нова пруга за допуну железничке мреже, али и 

Стратешким планом ЈП-а „Железнице Србије“, предвиђена је пруга Младеновац – Топола –Горњи Милановац – 

Чачак. Пруга је планирана као једноколосечна електрифицирана регионална железничка пруга нормалног 

колосека за саобраћај регионалних путничких возова и теретног саобраћаја која би повезивала шумадијске 

градове Младеновац, Аранђеловац, Тополу, Горњи Милановац и Чачак. Изградњом ове пруге повећао би се 

степен интегрисаности простора и веће саобраћајно и економско повезивање региона што је предуслов за 

равномернији развој, квалитетније функционисање железнице и већу доступност корисницима. 

Водопривреда: 

• Због изражене неравномерности протока воде у живом току Јарменовачке реке, нарочито у летњим месецима, 

могуће је изградити акумулације сирове воде на Јарменовачкој реци и Поточању. Цео систем би био конципиран 

на гравитационом принципу и користио би досадашње цевоводе (уколико задовољавају за повишене притиске у 

мрежи). 

• Просторним планом РС и Водопривредном основом РС предвиђено је да се подручје општине Топола прикључи 

и на будући Регионални водопривредни систем „Лопатница – Студеница“. Постоји идејно решење са трасом 

доводног цевовода из правца Раче преко Наталинаца, Јунковца и Жабара, са црпном станицом у Жабарима и са 

резервоаром запремине V= 500 m³ код Дома здравља у Тополи. 

• Постоји и могућност продужетка постојећег водосистема „Рзав“ од Горњег Милановца и довођење недостајућих 

количина воде преко превоја код варошице Рудник и довођење пијаће воде до садашњег водовода у 

Јарменовцима. 

• Групни сеоски водоводи се могу остварити коришћењем постојећих или нових изворишта: у Винчи за другу и 

трећу висинску зону из новог бунара и резервоара на Прокопу, у Липовцу из изворишта Змајевац и резервоара на 

брду Караула, у Наталинцима из новог бунара поред реке Јасенице са резервоарског на брду са котом 221 у 

Шумама, а за водоснабдевање Наталинаца, Шума и Павловца, а у Белосавцима из будућег бунара поред реке 

Суморине. 

Електроенергетика: 

• Расположиви капацитети дистрибутивних електроенергетских објеката свих напонских нивоа (110 KV,35 KV,10 

KV) су на задовољавајућем нивоу, задовољавају садашње потребе потрошача, а за задовољење потреба до краја 

планског периода не захтевају значајнија финансијска улагања. 

• Изузетак чини нисконапонска мрежа добрим делом изграђена на дрвеним стубовима и са недовољним пресеком 

проводника посебно у ванградском подручју, што не обезбеђује потребан ниво у погледу квалитета и 

поузданости напајања потрошача. 

• Обновљиви извори енергије представљају неискоришћени потенцијал на који се у наредном периоду може 

рачунати, пре свега на коришћење енергије из био масе и целулозних отпадака у пољопривреди, соларну и 

енергију ветра углавном за локалне потребе, што ће у мањој мери смањити потребе за ел.енергијом.   

• Гасификација подручја ће такође у знатном обиму смањити потребе за ел.енергијом ангажованом за топлотне 

потребе. 

• Расположиви потенцијали електроенергетских објеката задовољавају потребе потрошача.Уз потребна улагања за 

изградњу и реконструкцију истих биће задовољене потребе до краја планског периода уз знатно повећање 

квалитета и поузданости напајања. 

Oграничења 

Саобраћај: 

• пружање државних путева I реда бр. 25 и бр.27 кроз централне зоне насељених места, међусобно преклапање 

траса ова два пута кроз Тополу, преклапање траса државних путева са градским улицама. Чињеница је да се 
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улицама Тополе одвија транзит лаких и тешких моторних возила што за последицу има повећање буке и 

аерозагађења и смањење безбедности саобраћаја услед мешања транзитних и локалних саобраћајних токова; 

• недовољна изграђеност саобраћајних површина за немоторна кретања што доводи до смањења безбедности 

најугоженијих категорија учесника у саобраћају; 

• потребно је сачувати коридор дела трасе Брзе магистралне саобраћајнице – Шумадијске магистрале: Мали 

пожаревац – Младеновац – Топола – Рудник – Таково и не предвиђати у њему никакву градњу; 

• неиспитаност коридора планиране пруге Младеновац – Аранђеловац – Топола – Горњи Милановац – Чачак (не 

постоји планска и техничка документација) нити финансијска конструкција.  

Водопривреда: 

• Ограничавајући фактор је инсталисани капацитет филтер станице од 55 l/s који би био недовољан, иако је 

задовољавајућ инсталисани капацитет цевовода Јарменовци – Топола од око 100 l/s. 

• Конфигурација терена и раштрканост објеката која је карактеристика сеоских насеља може утицати на изградњу 

канализационог система. Било би неопходно израдити економску и еколошку студију у циљу утврђивања 

разгранатости система. Колектори би се каналисали до малих постројења за обраду и тек онда би пречишћена 

отпадна вода била испуштена у реципијент. 

Електроенергетика: 

• Подручје општине Топола не располаже производним елекроенергетским капацитетима (термо и хидро 

електранама). На планском подручју нема услова за изградњу малих и мини електрана. 

• На основу прогнозе потрошње и снаге ел.енергије очекује се да ће у циљној години плана -2025год. потрошња 

ел.енергије достићи ниво од 189,6 МWh што је за 78,3% више у односу на базну 2005год. 

• Вршна снага ће са 21,8МW у базној години порасти на 40,2МW у циљној 2025год.што је за 84,4% више. 

• Градска и приградска зона Тополе због очекиване миграције становништва према општинском центру и 

концетрације малих и великих предузећа захтевају изградњу нових Т.С напонског нивоа 10/0.4 KV са 

припадајућим напојним водовима да би се задовољиле очекиване потребе односно убрзанији пораст потрошње и 

снаге ел.енергије. 

• Поузданост и квалитет напајања који нису на задовољавајућем нивоу у наредном периоду морају се повећати 

реконструкцијом постојећих објеката и изградњом нових уз обезбеђење двостраног напајања Т.С. преко нових 

водова који ће се градити.  

• У градској и приградским зонама мрежа средњег и ниског напона ће се градити као кабловска, а постојећа по 

истеку века трајања ће се замењивати кабловском мрежом. 

• Тиме ће се елиминисати ограничење код изградње подручја јер није потребно обезбеђивати заштитне коридоре 

за надземну мрежу, у којима се не могу градити објекти било које намене. У ванградском подручју задржава се 

надземна мрежа која треба да је на бетонским стубовима са ALC водовима или кабловским снопом одговарајућег 

пресека. 

 

3.6. Анализа стања привреде    

3.6.1. Пољопривреда 

Агроеколошки услови у општини Топола су врло повољни за пољопривредну производњу. Обрадиво земљиште 

представља један од најважнијих природних ресурса и чини базу организоване пољопривредне производње. На 

територији општине Топола пољопривреда је важна привредна делатност, која са 50% учествује у формирању 

националног дохотка.  

3.6.1.1.  Пољопривредно земљиште  

Пољопривредно земљиште општине Топола простире се на 25.758 хектара (подаци РГЗ). Према резултатима 

Пописа пољопривреде из 2012. године, учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини општине је 

58%, односно према попису на територији опшштине укупно 4371 газдинства користи 20.684 hа пољопривредног 

земљишта. Конфигурација терена заједно са климатским факторима омогућава гајење разноврсних пољопривредних 

култура.  

У табели је дат преглед пољопривредних површина на теритроји општине Топола (у hа) по Попису 

пољопривреде из 2012. године. 

 

Табела 4. Преглед пољопривредних површина 

Пољопривредна 

површина 
Оранице Воћњаци Виногради 

Ливаде и 

пашњаци 
Расадници 

Окућница и 

остало 

20.684 hа 13.208 hа 3.523 х hа 469 hа 2.999 hа 17 hа 468 hа 

Извор: Републички завод за статистику 

 

У структури пољопривредних површина доминантне су ратарска и воћарска производња. Укупна површина под 

житима и махунаркама износи 9.372 hа, под индустријским биљем 483 hа, под поврћем 202 hа, крмним биљем 3.061 hа, 

цвеће и украсно биље 3 hа, остали усеви заузимају 5 hа и угари 82 hа. (Попис пољопривреде 2012). 
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  Комасација пољопривредног земљишта није спровођена на територији општине Топола. Каналска мрежа за 

наводњавање и одводњавање није изграђена ни у једној катастарској општини. Укупно наводњавано земљиште на 

територији општине Топола износи 224 hа у 172 пољопривредна газдинства. 

Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини према подацима из јавне евиденције, РГЗ-СКН 

Топола износи 587 hа. Тренутно је закупу 20 hа пољопривредног земљиштва у државној својини, док је 53 hа дато на 

коришћење без накнаде средњој школи из Тополе и Институту за земљиште из Београда. 

3.6.1.2.  Вишегодишњи засади  

Подручје општине Топола има веома повољне природне услове за гајење економски значајних врста воћа и 

винове лозе. У већем делу општине постоји дуга традиција и велико знање у гајењу воћа и винове лозе. 

Воћарство и виноградарство су основне производње у великом делу општине. Према резултатима Пописа 

пољопривреде из 2012. године, површине под воћњацима износе 3.523 hа док је винограда 469 hа. Структура коришћења 

површина по воћним врстама је следећа: јабуке заузимају 690 hа, крушке 134 hа, брескве 426 hа, кајсије 49 hа, вишње 337 

hа, шљиве 1.734 hа, ораси 39 hа, лешници 12 hа, малине 6 hа, купине  11 hа, остало бобичасто воће 3 hа и остало 82 hа. 

Последњих година присутан је тренд повећања површина под воћем, настао као последица ниске рентабилности у 

ратарству као и смањења броја домаћинстава која гаје стоку. Плантажни узгој је присутан на око 3.253 hа, а екстензивна 

производња је на 270 hа.   

3.6.1.3.  Сточни фонд  

У општини Топола постоје веома повољни услови за развој сточарства, али потенцијалне могућности још увек 

нису у довољној мери искоришћене, мада је много учињено на процесу трансформације од екстензивног на 

полуинтензиван начин сточарења. У условима полуинтензивног сточарства нарочито се развило говедарство, 

свињарство, живинарство, овчарство. Код говедарства је заступљен затворени (шталски) систем држања стоке у току 

целе године. Углавном се гаји домаће шарено говече у типу сименталца, типичан представник комбинованих 

производних способности (за млеко и месо). Укупан број говеда на подручју општине, према Попису пољопривреде из 

2012. године, износи 7.296 грла од тога 3.777 крава, укупан број свиња износи 19.942 грла од тога 2.472 крмача за 

приплод, оваца 23.167 грла од тога 17.630 грла за приплод, док је укупан број живине 182.191 комада. Последњих година 

запажа се развој пчеларства на територији општине и укупан број кошница износи 4.341. 

3.6.1.4.  Механизација, опрема и објекти 

Према Попису пољопривреде из 2012. године, на територији општине Топола има укупно 1.534 једноосовинских 

трактора (1.458 пољопривредних газдинства) од тога су 95 % старији од десет година. У пољопривредно/производној 

2011/2012 коришћено је 1.461 једноосовинских трактора. Двоосовинских трактора има укупно 3.577 (2.940 

пољопривредних газдинстава) од тога је 94% старијих од десет година. У пољопривредно/производној 2011/2012 

коришћено је 3.554 двоосовинских трактора. Комбајна има укупно 312 у 254 пољопривредна газдинства, од тога 98 % 

старијих од десет година. На територији општине има укупно 163 берача кукуруза, 2.912 плугова, 1.518 тањирача, 667 

сејалица, 1.129 прскалица, 2.125 приколице и др.  

По Попису пољопривреде из 2012. године, укупан број пољопривредних објеката износи 15.003. За смештај 

стоке постоји 8.937 објеката на територији општине од тога број објеката за смештај говеда је 2.529, број објеката за 

смештај свиња је 2.572, број објеката за смештај кокошака носиља је 2.168 и број објеката за смештај остале стоке је 

1.668. Укупан број објеката за смештај пољопривредних производа износи 4.420 од тога кошева, амбара, силоса има 

3.861, сушара и објекти за силажу има 184, хладњача има 155, стакленика и пластеника има 220. Укупан број објеката за 

смештај пољопривредне механизације и опреме износи 1.646. 

3.6.1.5.  Радна снага 

Радна снага у пољопривреди има неповољну образовну и квалификациону структуру. У знатном проценту је 

квалификација носилаца пољопривредних газдинства недовољна за развој и унапређење пољопривредног газдинства, 

осим носилаца  газдинстава која се баве интензивном воћарском и виноградарском производњом  који поседују знање и 

прате савремене трендове у овим гранама пољопривреде.  

У овим областима забележен је већи број запошљавања сезонских радника који се ангажују, углавном, у 

сезонама интензивних раодва у пољопривреди (пролећни радови, берба, складиштење и прерада пољопривредних 

производа и др) и припреми пољопривредних производа за извоз. Овакво ангажовање радника није званично 

евидентирано, али има значајан утицај на побољшање економске ситуације незапослених грађана. 

У табели је дат приказ пољопривредних газдинстава према броју чланова и стално запослених на газдинству на 

подручју општине Топола. 

Чланова газдинства и стално запослених на газдинству има укупно 11.026 лица од тога на породичном 

газдинству 10.894 лица и 132 лица на газдинству правног лица. Годишње радне јединице ангажоване радне снаге у 

пољопривреди износе 5.799 лица, од тога носиоци пољопривредног газдинства 2.377, чланови породице и рођаци су 

2.987, стално запослени на газдинству 85 и сезонска радна снага на породичним газдинствима 350 лица ( Попис 

пољопривреде 2012). 

 

Табела 5. Број чланова и стално запослених на пољопривредном газдинству 

Укупно 1-2 лица 3-4 лица 5-6 7 и више лица 

4.371 2.544 1.487 324 16 

Извор: Републички завод за статистику 
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3.6.1.6.  Структура пољопривредних газдинстава 

Према Попису пољопривреде из 2012. године, укупан број пољопривредних газдинстава на територији општине 

Топола је 4.371. Учешће пољопривредних газдинстава у укупном броју домаћинстава износи 82%. Укупан број 

регистрованих пољопривредних газдинстава на територији општине према подацима Управе за трезор-експозитура 

Крагујевац износи 3.585. 

Према величини коришћеног пољопривредног земљишта, 575 газдинстава користи до 1 hа пољопривредног 

земљишта, 719 пољопривредних газдинства користи 1-2 ха,  1.573 газдинства користи 2-5 hа, 1.069 газдинстава користи 

5-10 hа, 339 газдинстава користи од 10-20 hа, 49 газдинстава користи 20-30 hа, 17 газдинстава користи преко 30 hа док је 

30 газдинстава без пољопривредног земљишта. Просечно коришћено пољопривредно земљиште по газдинству за 

општину Топола износи 4,73 hа. 

Према броју условних грла газдинства су подељена на следећи начин: у 3519 газдинства има 14.987 условних 

грла, од тога 3.335 ПГ имају ≤ 4 УГ, 745 имају 5-9 УГ, 168 ПГ имају 10-14 УГ, 67 ПГ имају 15-19 УГ, 45 ПГ имају 20-49 

УГ, 7 ПГ има 50-99 УГ и 4 ПГ имају 100-499 УГ стоке. 

Укупна површина пољопривредног земљишта регистрована у пољопривредним газдинствима (РПГ) на 

територији Општине Топола у 2015. години износи 17.225,05 хектара. 

3.6.1.7.  Производња пољопривредних производа 

Пољопривреда је основна привредна делатност на подручју општине Топола. Природне предиспозиције и 

близина београдског тржишта су условили да је велики број пољопривредних делатности развијен. Најзначајније гране 

производње у пољопривреди тополске општине су воћарство и виноградарство које представљају стратегијске гране 

унапређења и развоја пољопривреде на територији општине.  

Ретка су подручја која располажу толико повољним условима за гајење економски значајних врста воћа и винове 

лозе. У већем делу општине постоји дуга традиција и велико знање у гајењу воћа и винове лозе. Најзаступљенија воћна 

врста је шљива, која учествује са око 50% у структури укупних површина под воћем, затим следе јабука, бресква и 

вишња.  

На подручју општине Топола годишње се произведе око 50.000 тона воћа и око 3.995 тона грожђа највишег 

квалитета. Воће се већим делом пласира на тржиште Русије и Западне Европе. Последњих година уложени су велики 

напори у обнову воћарске и виноградарске производње, чији су ефекти већ видљиви, јер новоподигнути савремени 

засади ступају у род.  

Највеће сетвене површине захватају жита и то пре свега кукуруз затим пшеница, јечам и овас. Велику улогу, што 

се тиче биљне производње, има и крмно биље пре свега луцерка, црвена детелина, травнолегуминозне смеше и др. По 

економском значају кукуруз међу житима заузима прво место и углавном се користи на газдинству за исхрану стоке, 

ретко као тржишни производ. Просечан принос пшенице у тонама на територији општине износи 11296, кукуруза 25265, 

луцерке 11528, пасуља 247, кромпира 3898. 

Најзначајнија производна грана сточарства је говедарство, живинарство и овчарство, мање је заступљено 

свињарство, а последњих година популаризује се пчеларство.  

На територији општине Топола постоје повољни агроеколошки услови за развој интегралне и органске 

пољопривреде, али тренутно су ови видови производње незаступљени односно веома мало заступљени. 

3.6.1.8.  Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника  

На подручју општине Топола постоји 7 пољопривредних удружења: Удружење сточара општине Топола, 

Удружење виноградара и винара „Опленац“ Топола, Удружење пчелара „Опленац“ Топола, Удружење пчелара 

„Орловац“ Јарменовци, Удружење одгајивача оваца „Опленац-Винтерберг“, Златне капи – Опленац и Агробизнис центар 

– центар за развој пољопривреде и пласман пољопривредних производа, као и 4 задруге: ЗЗ Агрокооператива „Домаћин“ 

Топола, ЗЗ „Рајко Танасијевић“ Горња Трнава, ЗЗ „Клока-Топола“, Општа земљорадничка задруга „Горња Јасеница“ са 

ограниченом солидарном одговорношћу Доња Шаторња и Пчеларска задруга „Екомед“ Јарменовци.   

Улога удружења и задруга је веома значајна за унапређење пољопривредне производње, посебно у делу 

модернизације и едукације пољопривредних произвођача, давања савета и информација пољопривредницима, пружања 

помоћи и слично, а основни проблеми везани за рад удружења јесу пре свега низак ниво свести пољопривреника о 

потреби удруживања, низак степен професионализације удружења и расположивости адекватног управљачког кадра. 

3.6.1.9.  Трансфер знања и информација 

Општи ниво ефикасности система преноса знања и информација у области рурала релативно добро 

функционише али недовољно, из тог разлога неопходно је ову област унапредити и деловати на унапређење свести 

пољопривредника о значају правовременог и тачног пријема информација. Такође, је потребно анимирати 

пољопривреднике да активно учествују у трансферу знања, а све у циљу унапређења рада пољопривредних газдинстава с 

обзиром да традиционалност у производњи и низак ниво свести о потребама удруживања пољопривредника у 

прерађивачке групе и удружења прети да доста негативно утиче на даљи развој и унапређење пољопривреде општине. 

3.6.2. Индустрија 

Опленачко-венчачко виногорје и развијено воћарство на територији данашње општине Топола, а и шире, 

представљало је богату локалну сировинску базу да се преко венчачке Задруге од почетка двадесетог века, приступи 

интензивнијој преради, односно развоју подрумарства, које је представљало основу за развој индустрије за производњу и 

промет алкохолних пића (ПИК "Опленац"). Осим традиционалне производње вина и ракије, развој пољопривреде 

представљао је и сировинску основу за индустријску прераду воћа и поврћа (фабрика за прераду воћа и поврћа у 

Јарменовцима). У задњих 10 година на подручју општине интензивно се развија производња квалитетних вина и ракије. 
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На територији Тополе има 6 регистрованих подрума за производњу вина чији се капацитети процењују на преко 

7.500.000 годишње.  Слична је ситуација и са производњом ракије, где се неколико произвођача већ истиче како по 

квалитету тако и по обиму производње, чији су капацитети сада већ на завидном нивоу. 

За развој индустрије значајни су и други друштвено-економски чиниоци: радна снага, погонска енергија и 

собраћајни услови.  

Развојем индустрије у тополској општини стално се увећавао удео индустрије у друштвеном производу, а 

смањивало се учешће пољопривреде. Њен развој се заснивао на одређеним компаративним предностима, поготово на 

обиљу радне снаге и релативно повољним саобраћајницама, као и близине већих индустријских центара. 

 Према последњим подацима, на подручју Општине Топола регистровано 196 привредних друштава и  647 

предузетника, 117 удружења и 1 задужбина.  

У области прерађивачке индустрије најзначајније су  

− прерада пољопривредних производа 

− производња пића 

− прерада камена 

− производња металских производа 

− трговина 

Најзначајнији привредни субјекти, који имају преко 15 запослених, на подручју Општине су: 

− „Шљивко“ДОО – прерада и конзервисање воћа и поврћа; 

− „GMP Enterprises“ д.о.о Јарменовци – прерада воћа и поврћа  

− Подрум „Александровић“ Винча – производња висококвалитетних вина  

− ПИК „Опленац“ – производња вина 

− „Јунковчанка“ – производњи квалитетних ракија од воћа и грожђа  

− „Мат продукт“ Винча – прерада камена  

− Занатска каменорезачкa радња „Тимотијевић Љубомир“ Топола – сечење и обрада камена  

− „Ливница Топола“ АД – привредно друштво за производњу и промет одливака  

− ,,MORSAD'' doo Топола – производња (ливење) машинских делова  

− „Интеграл “ доо Топола – производња (ливење) машинских делова  

− „Лиграп“ ДОО Белосавци – ливење црквених звона   

− „Стара варош“ Топола – демонтажа олупина  

− Предузеће „Инекс метали В и Б“ Топола - производња машинских делова  

− „Weber“ Saint gobain – производња грађевинског материјала  

− Предузеће „Трнава промет“ доо Доња Трнава – трговина на велико и мало  

− „AGROFARM-TRADE“ DOO TOPOLA – пољопривредне апотеке 

3.6.3. Туризам  

 Наслеђе традиционалног руралног подручја представља богату основу за динамичан развој руралног туризма 

зато што су те области сачувале свој крајолик и бројна традиционална обележја, попут архитектуре, традиционалних 

заната и услуга, разноврсну и богату понуду локалних специјалитета, нарочито културно-историјску разноликост.  

Туристичка понуда општине Топола представља део туристичке понуде регије централне Србије. Расположиви 

туристички потенцијали и положај у близини већих градских агломерација (Крагујевца - макрорегионалног центра и 

Београдa, центра државног и међународног значаја) представљају подстицајни фактор развоја: културног, излетничког, 

сеоског, манифестационог, винског, транзитног и туризма посебног интересовања. 

Подручје општине Топола се може поделити на следеће туристичке предеоне целине: 

1. Најатрактивније туристичко подручје представља просторна културно-историјска целина „Карађорђева Топола 

са Опленцем“, заштићена као непокретно културно добро. Културно-историјску целину представља комплекс "Крађорђев 

град" у центру Тополе и комплекс парк-шуме на Опленцу са околним виноградима (са својствима меморијалног 

природног споменика). На овом простору налазе се објекти који су проглашени за културна добра од изузетне важности 

за државу Србију као што су музеји, галерије (различитих тематских опредељења) и репрезентативни објекти који 

заједно са објектима спортско-рекреативног и угоститељског садржаја представљају значајну туристичку дестинацију. 

2. Другу предеону целину чини планина Рудник и подруднички крај на коме преовладавају: шуме, пашњаци и 

воћњаци. Главна туристичка дестинација, у погледу развоја верског туризма, представља манастир Никоље. Ово подручје 

представља потенцијал и за развој: ловног, спортског и здравствено-рекреативног туризма. 

3. Два мања подручја која се издвајају као атрактивне предеоне целине обухватају подручје десне обале Јасенице 

од потеса Калуђерица до Божурачке косе. Ови простори представљају природне резервате богате шумом, бројном 

дивљачи, изворском водом и добрим видиковцима са којих се сагледавају Опленац, Топола и околна брда. У близини 

овог подручја налази се спомен-кућа Радоја Домановића. 

Сеоски туризам 

Носиоци сеоског туризама на територији општине Топола су регистрована сеоска туристичка домаћинства која се 

налазе у Липовцу (три), Винчи (два), Овсишту и селу Тополи (по једно). Смештајни капацитети, осим у регистрованим 

сеоским туристичким домаћинствима, доступни су још само у општинком центру, на више локација, различите су понуде 

и квалитета услуге. Иако се може констатовати да је у последње време број смештајних капацитета повећан као и 

квалитет услуге, потребно је извршити реконструкцију постојећих и реализацију нових смештајних капацитета. 
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Потенцијали за развој туризма су недовољно искоришћени. За адекватно активирање туристичких потенцијала, 

непходно је обезбедити следеће предуслове: развој целогодишње туристичке понуде уз функционалну интеграцију више 

видова туризма на подручју Општине и са непосредним окружењем; развој саобраћајне, комуналне и туристичке 

инфраструктуре и супраструктуре (ресторани, музеји, галерије, визиторски центар, бициклистичке и трим стазе, винске 

дегустационе сале, туристичка сигнализација на руралном подручју, ...) 

Стратегија руралног одрживог развоја мора да се заснива на чврстој вези са традицијом и свим њеним елементима. 

Таква пракса би у наредној фази генерисала и потребу за новим делатностима и пословима. Тиме би се допринело 

стварању нових могућности за запошљавање локалног становништва и значајно би се повећале шансе младих и 

образованих људи за останак на селу. 

 

3.6.4. Оцена стања, потенцијали и ограничења 

 

Оцена стања 
Економску ситуацију на подручју oпштине Топола, карактеришу сектори трговине, туризма, прерађивачке 

индустрије и пољопривредне производње. Пољопривреда и туризам су најважније привредне гране oпштине. 

Потенцијали 

- Људски ресурси -  традиција производње,  

- Тренд повећања знања из области агроекономије у циљу веће и квалитетније производње,  

- Осавремењавање производње пољопривредних производа,  

- Ниска инвестициона улагања у пољопривреду у дугом периоду, 

- Недостатак изворишта и система за наводњавање, 

- Уситњеност земљишног поседа, 

- Саобраћајни положај општине, 

- Постојећи а недовољно искоришћени производни капацитети, 

- Природни услови и ресурси, 

- Пољопривредни ресурси, 
- Богато културно-историјско наслеђе представља значајан потенцијал за развој културног, излетничког, сеоског, 

манифестационог и винског, транзитног и туризма посебног интересовања, 

- Природне карактеристике подручја општине могу да буду подстицај за развој руралног туризма, 

- Повољан географски положај општине у односу на веће градске агломерације (Крагујевца и Београда) и у односу на 

главне саобраћајне правце (државни путеви првог и другог реда), што је предуслов развоја свих видова туризма,  

- Значајна ловно-продуктивна површина погодна за различите врсте дивљачи: срну, дивљу свињу, зеца, фазана, пољску 

јаребицу, што представља потенцијал за развој ловног туризма, 

- Близина туристичких центара у ближем и даљем окружењу (Крагујевац и Аранђеловац) пружају могућност повезивања 

неколико засебних туристичких целина. 

Ограничења 

- Недовољна едукованост становништва, ниска продуктивност, немотивисаност, недовољна сарадња са институцијама из 

области пољопривреде,  

- Недовољно интензивна пољопривреда и некомерцијална производња 

- Неувођење светских норми стандарда квалитета пољопривредних производа, 

- Висок степен полараизације становништва и привредних активности, мала заступљеност привреде ван општинског 

центра и изражена депопулација, 

- Недовољна инфраструктурна опремљеност ван општинског центра, 

- Неповољан тренд развоја прерађивачке индустрије, 

- Неискоришћени капацитети у зонама индустријске производње. недовољна заштита, одржавање и унапређење ресурса, 

- Нерешени имовински односи на објектима који су у власништву задруга, 

- Недовољна заштита, одржавање и унапређење ресурса, 

- Недостатак смештајних капацитета, 

- Недовољно добри услови за промотивне активности, који би туристички потенцијала руралног подручја подигао на још 

виши ниво, 

- Слаба додатна потрошња, услед недовољно развијене супраструктуре, која не прати добро развијен и дефинисан 

туристички производ, 

- Мањак финансијке подршке за обнову и реституцију историјских локалитета. 

  Могућности: 

- Могућност отварања више пољопривредне школе у Тополи, 

- Укључивање  у савремене развојне токове бољим приступом тржиштима и специјализацијом производње 

(препознатљивим производима), 

- Привредна повезивања на регионалном нивоу, 

- Већа улагања у људски потенцијал као водећи фактор развоја у савременим условима привређивања, 

- Формирање привредне зоне намењене развоју малих и средњих предузећа стварањем просторног амбијента као дела 

укупног пословног амбијента за њихово успешно функционисање, 

- Развој МСП уз јачање приватне иницијативе у секундарним центрима општине. 
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  Ризици: 

- Слободан увоз јефтиних пољопривредно-прехрамбених производа, 

- Изостанак подстицаја у пољопривреди, 

- Неприступачност (финансијска) савремених машина, 

- Немогућност набавке савремене механизације, 

- Неповољна цена репроматеријала. 

 

3.7. Анализа анкета  

Рад на Стратегији пољопривреде и руралног развоја општине Топола имао је за циљ, између осталог, евалуацију 

ставова руралног становништа о проблемима са којима се сусрећу, циљевима и правцима развоја. Са тим у вези, било је 

неопходно припремити анкету на основу које би се на најбољи начин представило тренутно стање.  

Анкетни листови као и сумирани резултати су саставни део допунске документације Стратегије  пољопривреде и 

руралног развоја општине Топола. У овом поглављу ће се приказати резултати за само неколико питања из анкете преко 

којих ће се добити јаснија слика о ставовима руралног становништва. 

Дијаграм 1. – Резултати анкете 

 
  

Из приложених дијаграма 1. и 2. може се видети да 2/3 пољопривредника има у плану проширење производних површина 

али и потребу за новим сортиментом. 

 

 Дијаграм 2. – Резултати 

анкете

  
Највећи проценат пољопривредника (1/3) сматра да набавка нове механизације најбитнија потреба за унапређење 

производње док је 1/4 испитаника сматрала да би боље водоснабдевање било кључно за њихову производњу. 
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Дијаграм 3. – Резултати 

анкете

 
Дијаграм 4. – Резултати 

анкете

  
 

Из дијаграма 4. може се закључити да су кључни проблеми у досадашњем раду: скупо земљиште, неповољни 

кредити као и неповољни амбијент привређивања у држави. Анкетирани грађани су се изјаснили да би користили 

кредите ради проширења пословања, али по нешто повољнијим условима као што је камата од 2% или рок отплате од 60 

месеци. 

Дијаграм 5. - Резултати анкете 
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Најпотребнији услови за проширење производње према анкети јесу: увоз машина без царине и стимулативни 

кредити (за ова два услова се определило 80% испитаника). Такође, треба споменути и да 40% пољопривредника сматра 

да је (стабилно) тржиште кључан фактор за успешну производњу. 

Дијаграм 5. - Резултати 

анкете

 
Из дијаграма 6. се може закључити да се по значају за развој пољопривреде општине Топола издвајају: 

суфинансирање изградње артешких бунара, финансијска помоћ за модернизацију производње, помоћ у пласману робе 

као и стабилизација цене робе. 

Дијаграм 6. - Резултати 

анкете
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4. SWOT анализа пољопривреде и руралног развоја 

 

SWOT матрица 

 

Снаге - потенцијали Слабости - ограничења 

- Природни услови, уз присуство осталих фактора, 

омогућује гајење разноврсних биљних култура и 

животињских врста и погодује развоју туризма. 

- Потенцијал представља релативно повољна образовна 

структура сеоског становништва тако да се може 

очекивати промену социоекономске структуре и виши 

степен друштвене транформисаности насеља.  

- Развијена мрежа објеката јавних функција, државних  и 

општинских путева. 

- Транзитни положај општине у односу на велике урбане 

центре. 

- Постојање простора који се могу ангажовати у домену 

разних привредних активности, уз мале трошкове 

инфраструктурног опремања.  

- Mогуће је изградити акумулације сирове воде на 

Јарменовачкој реци и Поточању. Цео систем би био 

конципиран на гравитационом принципу и користио би 

досадашње цевоводе (уколико задовољавају за повишене 

притиске у мрежи). 

- Постоји и могућност продужетка постојећег водосистема 

„Рзав“ од Горњег Милановца и довођење недостајућих 

количина воде преко превоја код варошице Рудник и 

довођење пијаће воде до садашњег водовода у 

Јарменовцима. 

- Расположиви капацитети дистрибутивних 

електроенергетских објеката свих напонских нивоа су на 

задовољавајућем нивоу, задовољавају садашње потребе 

потрошача, а за задовољење потреба до краја планског 

периода не захтевају значајнија финансијска улагања. 

- Обновљиви извори енергије представљају 

неискоришћени потенцијал на који се у наредном периоду 

може рачунати, пре свега на коришћење енергије из био 

масе и целулозних отпадака у пољопривреди, соларну и 

енергију ветра углавном за локалне потребе,што ће у 

мањој мери смањити потребе за ел.енергијом.   

- Гасификација подручја ће такође у знатном обиму 

смањити потребе за ел.енергијом ангажованом за топлотне 

потребе. 

- Тренд повећања знања из области агроекономије у циљу 

веће и квалитетније производње. 

- Осавремењавање производње пољопривредних 

производа. 

- Постојећи а недовољно искоришћени производни 

капацитети. 

- Природни услови и ресурси. 

- Пољопривредни ресурси. 

- Богато културно-историјско наслеђе представља значајан 

потенцијал за развој културног, излетничког, сеоског, 

манифестационог и винског, транзитног и туризма 

посебног интересовања. 

- Близина туристичких центара у ближем и даљем 

окружењу (Крагујевац и Аранђеловац) пружају могућност 

повезивања неколико засебних туристичких целина. 

-Знатне су површине земљишта на територији општине 

озбиљно захваћене процесима деградације и 

дехумификације, тако да је већ данас њихова производна  

моћ знатно смањена у односу на потенцијалне могућности 

земљишних типова – смоница, гајњача а донекле и 

алувијоне.  

- У селима са смањењем укупног броја становника, 

упоредо опада учешће радно способног становништва, 

што ће предтављати озбиљан проблем за развој руралног 

подручја. 

- Може се очекивати да ће природно кретање сеоског и 

градског становништва општине имати сличне 

карактеристике као и до сада, и даље ће сеоска насеља 

бити емиграциона а градска имиграциона али ће тренд 

бити блажи. 

- Изражена депопулација. Раст броја становника, у 

последњем пописном периоду, забележен је само у насељу 

Топола село. 

-  Недовољна опремљеност комуналном инфраструктуром: 

водопривреда, енергетика, телефонија.  

- Недовољну опремљеност матичних основних школа 

фискултурним салама и другим садржајима школског 

стандарда. 

- Неискоришћеност простора домова културе на сеоском 

подручју. 

- Недовољна изграђеност саобраћајних површина за 

немоторна кретања што доводи до смањења безбедности 

најугоженијих категорија учесника у саобраћају; 

- Ограничавајући фактор је инсталисани капацитет филтер 

станице од 55 l/s који би био недовољан, иако је 

задовољавајућ инсталисани капацитет цевовода 

Јарменовци – Топола од око 100 l/s. 

- Конфигурација терена и раштрканост објеката која је 

карактеристика сеоских насеља може утицати на изградњу 

канализационог система. Било би неопходно израдити 

економску и еколошку студију у циљу утврђивања 

разгранатости система. Колектори би се каналисали до 

малих постројења за обраду и тек онда би пречишћена 

отпадна вода била испуштена у реципијент. 

- Недовољна едукованост становништва, ниска 

продуктивност, немотивисаност, недовољна сарадња са 

институцијама из области пољопривреде. 

- Не увођење светских норми стандарда квалитета 

пољопривредних производа. 

- Висок степен полараизације становништва и привредних 

активности, мала заступљеност привреде ван општинског 

центра и изражена депопулација. 

- Недовољна инфраструктурна опремљеност ван 

општинског центра. 

- Непостојање веће акумулације и система који би био у 

сврси наводњавања. 

- Недовољна заштита, одржавање и унапређење ресурса. 

- Недостатак смештајних капацитета. 

- Слаба додатна потрошња, услед недовољно развијене 

супраструктуре, која не прати добро развијен и дефинисан 

туристички производ. 

- Недостатак изворишта и система за наводњавање. 
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Могућности - шансе Претње - ризици 

- Могућност отварања више пољопривредне школе у 

Тополи. 

- Укључивање  у савремене развојне токове бољим 

приступом тржиштима и специјализацијом производње 

(препознатљивим производима). 

- Привредна повезивања на регионалном нивоу, 

- Већа улагања у људски потенцијал као водећи фактор 

развоја у савременим условима привређивања. 

- Формирање привредне зоне намењене развоју малих и 

средњих предузећа стварањем просторног амбијента као 

дела укупног пословног амбијента за њихово успешно 

функционисање. 

- Развој МСП уз јачање приватне иницијативе у 

секундарним центрима општине. 

- Слободан увоз јефтиних пољопривредно-прехрамбених 

производа. 

- Изостанак подстицаја у пољопривреди. 

- Неприступачност (финансијска) савремених машина. 

- Немогућност набавке савремене механизације, 

- Неповољна цена репроматеријала. 

 

 

5. Предлог и избор стратешких опредељења до 2027. године 

 

5.1. Кораци у формулисању Стратегије 

 

5.1.1. Мисија Стратегије 

Основна мисија овог документа је дефинисање и предлог Стратегије пољопривреде и руралног развоја на 

подручју општине Топола. 

Утврђивању предлога претходила је свеобухватна анализа услова и ограничења за развој општине Топола, која је 

урађена применом савремених метода. Она представља основу за одређивање циљева Стратегије, на основу којих се 

дефинишу програми и пројекти, као и услови за њихову имплементацију, односно имплементацију Стратегије у целини. 

Мисија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Тополе  

за период 2017-2027 године 

- Развој пољопривреде и сектора хране који се заснива на јединству укупног економског простора и модерној 

привредној слици којој треба тежити путем конзистентне пољопривредне политике. Унапређење пољопривредне 

производње искоришћавањем обновљивих природних ресурса уз заштиту животне средине, очувањем изгледа 

руралних подручја и културног наслеђа.  

- Унапређење и развој основних функција инфраструктуре, које су неопходан услов не само за развој пољопривреде већ 

и за развој привреде у целини и квалитетнији живот људи у овом крају;  

- Обезбеђена средства за реализацију усвојених стратешких програма и пројеката. 

 

У складу са основним поимањима мисије, Стратегија треба да буде: 

- компатибилна са окружењем, због тога што су препознати и уважени захтеви и могућности тржишта, економска 

политика државе Србије, као и конкурентна способност у односу на пољопривредну производњу земаља у окружењу; 

- реална, јер одговара расположивим условима и природи посла у овој делатности; 

- динстиктивна, због тога што има препознатљив имиџ; 

- подобна, за формулисање циљева и програма, као и неопходних мера за њихово реализовање; 

- инспиративна, јер инспирише пољопривреднике, предузетнике и рурално становништво у целини да реализују 

предложене програме и пројекте, и апелује на остале учеснике у њеној имплементацији (посебно надлежне органе 

општине и Републике) да испуне своје обавезе у стварању непходних услова за реализацију ове Стратегије. 

5.1.2. Визија Стратегије 

Визија локалне заједнице је генерална изјава о намераваном правцу развоја, односно слоган (став) виђења 

будућности локалне заједнице. Визија даје одговор на питање „куда локална заједница жели да иде или шта у будућности 

жели да буде/постане“. Визија представља аспирацију руководства и лидера локалне заједнице, као и свих њених 

грађана, према будућности, без истицања начина и појединости како ће се жељена будућност остварити. Она није увек у 

потпуности остварљива, али даје јасан правац и осећај циља који жели да оствари. Њоме се уопштеним порукама, са 

довољно емоционалне конотације, описује куда би локална заједница требало ићи, а за лидера се посебно везује 

способност да је трансформише у стварност.  

Визија је основа по којој ће се дефинисати и реализовати стратешки циљ општине Топола у области пољопривреде и 

руралног развоја, као и специфични циљеви по дефинисаним развојним приоритетима. У дефинисању визије 

пољопривреде и руралног развоја испоштовани су следећи основни принципи:  

- Визија јасно презентује правац будућег развоја општине Топола.  

- Визија је производ анкетног истраживања кључних учесника у руралом развоју општине о стању, проблемима и 

правцима даљег развоја локалне заједнице. Имајући ово у виду, може се истаћи да визија представља заједнички 
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производ свих заинтересованих учесника у процесу израде стратегије и одражава мултидисциплинарни приступ 

руралном развоју.  

- Визија је усклађена са приниципима одрживог развоја, који подразумева развој базиран на усклађеном односу 

између: економског прогреса; социјалне правде и друштвене одговорности; заштите, очување и унапређење животне 

средине.  

- Визија је позитивног усмерења и реално је остварива.  

- Визија поседује компоненту потребног степена изазова (који даље захтева енергију, знање и ресурсе у локалној 

заједници).  

- Визија подстиче на дефинисање циљева, мера и акција потребних за остварења будућих планова развоја.  

Визија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Тополе  

за период 2017-2027. године 

- Општина Топола, јесте локална заједница високог животног стандарда становништва, базирана на 

диверсификованој, конкурентној и иновативној економији, развијеним културним и социјалним вредностима, 

образовању, здравственој заштити, очуваној и унапређеној животној средини и природним ресурсима; 

- Пољопривреда и прерада пољопривредних производа се развија у складу са расположивим ресурсима, одрживим 

развојем, компаративним предностима подручја и европским стандардима квалитета, у којима произвођачи, 

односно предузетници и радници остварују зараду (доходак и профит) која их економски мотивише да се баве 

овим делатностима; 

- Савремено опремљене и уређене робне фарме у сточарству са погонима за прераду меса и млека, као и савремене 

плантаже воћа и винограда које укључују и прераду сировина; 

- Више прехрамбених производа (специјалитета овог краја) са заштићеним географским пореклом који ће 

прерасти у бренд и који задовољавају захтеве најпробирљивијих потрошача; 

- Сеоски туризам и са њиме повезане делатности ће постати важна привредних грана која ефикасно генерише нову 

додату вредност и одрживо запошљавање и битно доприноси руралном развој. 

- Уз поштовање принципа „једнака права за све“ и пуно укључење свих грађана у друштвени и привредни живот 

заједнице, Општина Топола, развија економске, инфраструктурне, социјалне и институционалне услове за раст 

запошљавања, развој сектора МСП и предузетништва, јачање људског капитала и иновативног потенцијала 

заједнице.  

 

5.2. Дефинисање развојних приоритета и циљева стратегије 

5.2.1. Развојни  приоритет 

Развојни приоритети се заснивају пре свега на критичним слабостима насталим као резултат SWОТ анализе и 

суштински потичу из Визије. Дакле, развојни приоритети представљају специфичне области на које се Стратегија 

фокусира како би достигла Визију. 

Развојни приоритети општине Топола су: 

Приоритет 1.  

Повећање обима, квалитета, конкурентности и економских резултата у пољопривредној производњи и преради 

пољопривредних производа 

Приоритет 2.  

Створити услове за даљи привредни развој уз принципе одрживог развоја и заштите животне средине 

Приоритет 3. 

Уравнотежен социо-економски развој руралних подручја на начелима снажног јавно – приватног партнерства и 

одрживости 
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5.2.2. Циљеви Стратегије 

Стратешки циљеви су формулисани декомпоновањем дефинисаног приоритета и јасно су повезани са његовим 

кључним елементима. Они су послужили као основа за касније дефинисане оперативне циљеве по „SMART“ принципу. 

Стратешки циљеви представљају мост између широко дефинисаних приоритета и уже дефинисаних оперативних 

циљева и представљају генерички назив за сродне групе оперативних циљева. Посебно су битни јер дају основне 

смернице за касније груписање сродних пројеката у програме. 

Стратешки циљеви везани за резултате SWОТ анализе и у комбинацији са кључним сегментима развојног 

приоритета, давали су одговор на питање ШТА урадити ради достизања постављеног развојног приоритета. 

Оперативни циљ даје одговор на питање КАКО остварити стратешки циљ. Идеја водиља при дефинисању 

оперативних циљева био је фокус на критична питања дефинисана у „SWОТ“ и Социо - економској анализи. 

 

6. Финална листа пројеката – пројектни концепти 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Подршка заједничком приступу пољопривредника у производњи и тржишту 

Сврха пројекта Спровођење обуке и промоција удруживања и рада постојећих пољопривредних 

домаћинстава на подручју општине Топола и покретање нових, заједничких иницијатива 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.1.1. Промовисати и стимулисати удруживање тако да 20% пољопривредника буде део 

неког од облика удруживања до 2027.године 

Кратак опис пројекта У Тополи пољопривредници функционишу  са различитим циљем и садржајем 

активности са различитим резултатима. Нису довољно промовисани у локалној 

заједници и недовољно су активни у правцу заједничке сарадње. Из тих разлога 

потребно је обучити чланове пољопривредних домаћинстава у вези заједничког 

приступа у производњи и тржишту, ради постизања бољих резултата. 

Очекивани Резултати Израђен списак постојећих пољопривредних домаћинстава која имају потребу за 

удруживањем 

Изведене радионице са удружењима 

Изведена обука удружења 

Промовисани резултати рада удружења 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Пољопривредна домаћинства Удружења 

Медијске куће 

Општина Топола 

Донатори 

Сарадња на пројекту 

Логистичка и финансијска подршка  

Опис активности Опис 

Активност 1: Евидентирање постојећих пољопривредних домаћинстава и удружења 

Активност 2: Извођење радионица са ради дефинисања заједничких циљева 

Активност 3: Обука ради реализовања заједничких циљева 

Активност 4: Промоција остварених резултата 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан Буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола            100% 

Донатор 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост пољопривредника за заједнички рад 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Локална Акциона Група за рурални развој 

Сврха пројекта Решавање проблема у заједници и унапређење постојећег стања кроз формирање ЛАГ-а 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.1.1. Промовисати и стимулисати удруживање тако да 20% пољопривредника буде део 

неког од облика удруживања до 2027.године 

Кратак опис пројекта: Локална акциона група (ЛАГ) по дефиницији представља локално партнерство приватног, 

јавног и невладиног сектора, односно, у правном смислу "нерегистровано удружење". То 

у ствари значи да Локална акциона група - ЛАГ нема правни статус, те стога не може 

имати властита новчана средства и запошљавати особље. ЛАГ се састоји од представника 

пословних удружења, заинтересованих привредника, представника општинске управе и 

представника невладиних организација.   
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У суштини, ЛАГ представљају форуме успостављање јавног и приватног партнерства 

ради планирања и подршке имплементацији пројеката у руралним областима који 

доприносе социјално-економском одрживом локалном развоју. 

ЛАГ је потребно формирати зато што се кроз ИПАРД програм може финансирати мереза 

коју могу да конкуришу једино локалне акционе групе и то за пројекте који су у складу са 

Стратегијом руралног развоја. 

Овај пројекат је већ у фази реализације. У току 2017/2018. године, док се буду стекли 

потребни услови, и формално ће се успоставити рад ЛАГ-а на територији општине 

Топола. 

Очекивани резултати: Формирање Локалне акционе групе и њена регистрација 

Боље разумевање и решавање проблема руралне средине 

Боље привлачење инвестиција 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

НВО 

Заинтересовани приватници 

Рад на привлачењу инвестиција 

Дефинисање проблема  

Активности на унапређењу заједнице 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Дефинисање оперативних активности за формирање ЛАГ-а 

Активност 2: Предузимање активности 

Активност 3: Утврђивање да ли су те активности биле успешне 

Активност 4: Надоградња успешних активности и њихово интегрисање у локалне приватне, јавне и 

невладине организације  

Трајање пројекта: 5 година  

Укупан буџет: 1.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50 % 

Донатор 50 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици: Незаинтересованост учесника 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Порески водич за пољопривредна домаћинства 

Сврха пројекта Стварање услова за бољу информисаност чланова  пољопроивредних газдинстава 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.1.2. До краја 2027. године повећати укупан број регистрованихпољопривредних 

газдинстава за 20% путем активних мера подршке 

Кратак опис пројекта: Израдом водича, пољопривредници ће добити боље информације, самим тим и јаснију 

слику о томе које су предности, али и обавезе вођења пољопривредно домаћинства. 

Пољопривредна газдинства поред редовних послова која се тичу производње на 

газдинству морају водити рачуна и о поштовању законских прописа. Неинформисаност и 

незнање не ослобађају од одговорности. Један део водича би требао да обухвати пореску 

политику: вођење пословних књига, ПДВ надокнада, порез на доходак и додату вредност, 

обавезе….  

Очекивани резултати: Израда пореског водича за пољопривредна газдинства 

Боље вођење пољопривредних газдинстава 

Стварање услова за бољу информисаност о пореским обавезама и бенефитима који се 

могу искористити правилним вођењем домаћинства 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Удружење сточара 

Удружење винограда 

Надлежно министарство 

Донатори 

Спровођење пројекта  

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Анализа закона и правилника 

Активност 2: Израда водича за пољопривредна газдинства 

Активност 3: Презентација водича 
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Трајање пројекта: 8 месеци 

Укупан буџет: 500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор - ГИЗ 50 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Водич кроз правну регулативу и прописе Републике Србије и ЕУ за пољопривредна 

газдинства 

Сврха пројекта Стварање услова за бољу информисаност чланова  пољопроивредних газдинстава 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.1.2. До краја 2027. године повећати укупан број регистрованих пољопривредних 

газдинстава за 20% путем активних мера подршке 

Кратак опис пројекта: Израдом водича пољопривредници ће добити боље информације, самим тим и јаснију 

слику о томе које су предности, али и обавезе вођења пољопривредног домаћинства. 

Водич би једним делом требао да представља преглед политике и законодавства 

Републике Србије док би други део обухватао ЕУ у области пољопривреде и обавеза 

Републике Србије у испуњавању услова за чланство у ЕУ. Водич би требао да образлаже 

једну од најзначајнијих ЕУ политика, заједничку пољопривредну политику, даје преглед 

сродних области и објашњења основних појмова.  

Очекивани резултати: Израда водича за пољопривредна газдинства 

Боље вођење пољопривредних газдинстава 

Стварање бољих услова за бољу информисаност о начину остваривања права на средства 

ЕУ и Републике Србије 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Удружење сточара 

Удружење винограда 

Надлежно министарство 

Донатори 

Спровођење пројекта  

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Анализа закона и правилника 

Активност 2: Израда водича за пољопривредна газдинства 

Активност 3: Презентацију водича 

Трајање пројекта: 8 месеци 

Укупан буџет: 500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор - ГИЗ 50 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Подршка младим пољопривредницима 

Сврха пројекта Смањење незапослености кроз подршку младим пољопривредницима 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.1.2. До краја 2027. године повећати укупан број пољопривредних газдинстава за 20% 

путем активних мера подршке 

Кратак опис пројекта: Циљ пројектаје да се максимално промовише пољопривредна производња у оним 

делатностима које имају добре перспективе, попут воћарства, повртарства и говедарства, 

као и мотивација младих за бављење пољопривредом. 

Пројекат је замишљен тако да се одређена финансијска средстава дају унапред како би се 

реализовала пољопривредна производња. Оно што се тражи од младих пољопривредника 

је да уђу у систем пензијско- инвалидског осигурања, тако да они немају више статус 

незапослених лица.  

Очекивани резултати: Повећање броја младих који остају на селу и баве се пољопривредом 

Смањење незапослености 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и Назив партнера Улога 
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њихова улога: 

 

Надлежна министарства 

Пољопривреднагаздинства 

Пољопривреднаудружења 

Заједнички рад на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Промовисање пољопривредне производе по селима 

Активност 2: Финансијска подршка 

Активност 3: Пријављивање пољопривредних домаћинстава 

Активност 4: Пријава младих пољопривредника у систем пензијско – инвалидског осигурања 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 5.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 20 % 

Донатор – надлежно министарство 80 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици: Незаинтересованост младих 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Заснивање – подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе 

Сврха пројекта Повећање површина под воћем и виновом лозом. 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.2.1. До 2027.године повећати примарне производне капацитете у области воћарства и 

воноградарства за 5 % у односу на постојеће  

Кратак опис пројекта Опленачко виногорје у саставу Венчачко-опленачког рејона, а самим тим и 

виноградарска производња на овом подручју, годинама је било занемаривано од стране 

државе, па је самим тим и заинтересованост пољопривредних произвођача за ову врсту 

производње била мала. 

Како су у задње време повећана улагања од стране државе у пољопривредну производњу 

кроз разне субвенције и у овој области, повећао се и број заинтересованих 

пољопривредних произвођача за ову врсту пољопривредне производње. 

У последњој деценији површине под виноградима су се знатно повећале, али и даље има 

потребе и интереса да се овакав тренд настави. 

Један од праваца развоја јесте и повећање површина под воћем и унапређење сортимента 

воћа за коју је велика већина пољопривредника која се бави овом врстом пољопривреде 

заинтересована.  

Очекивани Резултати Повећане површине под засадима за 400 хектара 

Набављено и засађено 100.000 калемова винове лозе  

Набављено и засађено   20.000 садница воћа 

Спроведен надзор над новоподигнутим засадима 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Удружење виноградара и винара 

„Опленац“Топола 

Министарство пољопривреде 

Пољопривредни произвођачи 

Донатори 

Реализатор пројекта 

Суфинансирање –субвенције 

Припрема земљишта, садња и нега засада 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Набавка садница  

Активност 2: Подизање засада 

Активност 3: Контрола садње (по стандардима)  

Активност 4: Контрола засада 

Трајање пројекта 5 године 

Укупан буџет 15.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Временске непогоде 

Недовољна заинтересованост пољопривредних произвођача 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Формирање и организација огледних парцела воћарских, ратарских и повртарских 

култура за потребе школске економије СШ „Краљ Петар I“ Топола 
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Сврха пројекта Обука ученика за рад у воћарству, ратрству и повртарству и извођење практичне наставе 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.2.1. До 2027.године повећати примарне производне капацитете у области воћарства и 

воноградарства за 5 % у односу на постојеће  

Кратак опис пројекта Школска економија поседује слободне парцеле погодне за производњу воћарских, 

ратарских и повртарских култура на површини од 50 hа. Површина је довољно велика, а 

постоји и повртарски пластеник. Парцеле су на више локација, од којих су неке удаљене 

и по неколико километара од економског дворишта. 

Пошто школска економија има у свом власништву преко 50 ха, где су засејане разне 

ратарске и засађене разне воћарске културе, постоје услови за професионално одвијање 

практичне наставе у тој области. 

Очекивани Резултати Формирањем и организацијом огледних парцела на школској економији створићемо 

услове за извођење савремене наставе у области воћарства, ратарства и повртарства. На 

овај начин стварамо додатну делатност при школи у коју се ученици активно укључују 

ради стицања неоходних знања, вештина и умећа у овој уско-специјализованој области. 

Школа очекује извесне приходе од производа у воћарству, ратарству и повртарству које 

би улагала у развој школске економије, а првенствено одржавање и евентуално 

проширење огледних парцела. 

Водећи партнер: СШ „Краљ Петар I” 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина 

Министарство пољопривреде 

Финансијска подршка 

Рад на стручном усавршавању наставника и 

ученика 

Опис активности Опис 

Активност 1: Набавка трактора средње снаге (да би се употпунио постојећи возни парк)  

Активност 2: Набавка теренског возила за потребе редовне производње у ратарству и повртарству 

Трајање пројекта 12 месеци 

Укупан буџет 1.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 80% 

Донатор(који?) 20% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Финансијско стање у општини и држави 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Очување аутохтоних раса у сточарству 

Сврха пројекта Сврха пројекта је да се кроз информативне, промотивне, стручне програме популарише и 

подстиче одгој и очување различитих аутохтоних врста и раса домаћих животиња и да се 

на тај начин допринесе очувању укупног биодиверзитета и промовише одрживи развој 

природних ресурса 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.2.2. До краја 2027.године повећати примарне производне капацитете у области 

сточарства за 20% у односу на постојеће капацитете 

Кратак опис пројекта: Пројекат је замишљен тако да се кроз њега креирају и реализују различити програми из 

области заштите, узгоја, селекције, репродукције, добробити, здравствене заштите и 

превенције различитих врста и раса у сточарству са посебним освртом на аутохтоне. 

Најпре би се организовали научни и стручни скупови, саветовања, семинари или други 

облици едукације за заинтересоване пољопривреднике.Осим тога пољопривредницима би 

се обезбедила адекватна научна и стручна литература из ове области. 

Очекивани резултати: До 200 пољопривредника прошло обуку из области заштите, узгоја, селекције, 

репродукције, добробити, здравствене заштите и превенције различитих врста и раса у 

сточарству са посебним освртом на аутохтоне. 

До 150 пољопривредника започело узгој аутохтоних раса у сточарству 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Организације из области очувања 

аутохтоних раса 

Удружење сточара, Топола 

Надлежно Министарство 

Пољопривредници 

Реализација пројекта 

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 
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Активност 1: Спровођење јавне набавке у циљу ангажовања удружења која се бави очувањем 

аутохтоних раса 

Активност 2: Организација предавања, семинара 

Активност 3: Обезбеђивање научне и стручне литературе 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 1.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50 % 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање – Министарство 

пољопривреде 

50 % 

Ризици: Недовољно добро осмишљен план производње, прераде и пласмана производа 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Унапређење производње меда 

Сврха пројекта Стварање услова за сигурнији и стабилнији принос меда 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.2.2. До краја 2027.године повећати примарне производне капацитете у области 

сточарства за 20% у односу на постојеће капацитете 

Кратак опис пројекта: Оксална киселина се већ одавно употребљава у третирању пчела против варое, али 

последњих година се све више препоручује и о њој се много говори. Разлог томе је што 

спада у еколошка средства, што се посебно потенцира у савременом пчеларству. Оксална 

киселина се за третирање пчела примењује у виду раствора у шећерном сирупу и у виду 

дима, који настаје као последица њене сублимације (испаравања).Користи се топао сируп 

са односом шећера и воде 1:1. На 1 литар сирупа (око 0,6кг шећера и 0,6л воде) додаје се 

35г оксалне киселине (дихидрат оксалне киселине), која је у виду праха. Када се  

раствори, може се приступити третирању пчела. Најповољнији тренутак је када пчелиња 

друштва остану без легла, а то је у јесен, када је темепратура ваздуха преко 10 

степени.Врши се само једно третирање у сезони и ефикасност је врло висока. Више 

третирања на исту генерацију пчела би имало штетно дејство. 

Пројектом би се обезбеђивала одређена количина оксалне киселине и других лекова који 

би служили заштити пчела и који би се набављали на годишњем нивоу према потребама 

(преса, приколица...) 

Интензивна пољопривреда довела је до постепеног смањивања бројности биљака 

спонтане флоре и самим тим драстичног смањења извора нектара. Услед тога потребно је 

предвидети и набавку селекционих матица као и набавку медоносних биљака. 

Очекивани резултати: Спречене нежељене ситуације погубне за пчеле 

Повећана сигурност и стабилност у производњи меда 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

Назив партнера Улога 

Удружења пчелара са територије 

општине Топола 

Надлежно министарство 

Сарадња на пројекту 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке  

Активност 2: Набавка лекова 

Активност 3: Третман и лечење  

Активност 4: Набавка додатне опреме 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 2.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 100% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Побољшање расног састава и повећање броја грла говеда и оваца 

Сврха пројекта Стварање услова за увећање производње и бољи пласман сточарских производа 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.2.2. До краја 2027.године повећати примарне производне капацитете у области сточарства 

за 20% у односу на постојеће капацитете 
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Кратак опис пројекта На територији општине Топола постоје одгајивачи-фармери са музним грлима говеда који 

имају 10 и више грла и који се баве производњом млека и одгојем приплодног подмлатка. 

Због релативно мале производње млека коју имају та грла, неопходно је код тих и нових 

фармера, повећати бројно стање и побољшати квалитет грла говеда на фармама, а самим 

тим би се и повећала производња млека и квалитет приплодног подмлатка. 

Фарме оваца  имају економски значај за велики број домаћинстава како у 

општини Топола, због потпунијег коришћења расположивих ресурса, повећања дохотка 

домаћинства, а са аспекта привреде општине због повећања понуде квалитетних 

прехрамбених производа (који могу имати велики значај за угоститељство и туризам). 

Потребна су инвестициона улагања за оснивање савремених овчарских фарми у набавку 

опреме за припрему сточне хране и  набавку приплодних грла. 

Обухватањем тих грла кроз мере селекције које спроводи Удружење сточара, као и увозом 

квалитетних приплодних грла, стање у говедрству и овчарству би се знатно побољшало, а 

економски ефекат бављења овом производњом био на знатно вишем нивоу. Приоритет ће 

се давати оним корисницима који предвиђају такав узгој који предвиђа да грла део дана 

проводе на слободној испаши или који предвиђа узгој нове расе (нпр. Херефорд) као и за 

систем узгоја «крава-теле.» 

Очекивани резултати Набављено и уматичено нових 150 грла 

Повећана количина млека по грлу 

Повећан броја грла на фармама 

Спроведена контрола грла 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери 

и њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Удружење сточара општине Топола 

Министарство пољопривреде 

Фармери-одгајивачи 

Спровођење пројекта и матичење грла 

Суфинансирање - субвенције 

Обезбеђење објеката за узгој грла Финансијска 

подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Набавка грла иопреме 

Активност 2: Уматичење и контрола  грла  

Трајање пројекта 5 године 

Укупан буџет 15.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Побољшање расног састава и повећање броја свиња и живине 

Сврха пројекта Побољшање квалитета и квантитета производње у свињарству и живинарству 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.2.2. До краја 2027.године повећати примарне производне капацитете у области сточарства 

за 20% у односу на постојеће капацитете 

Кратак опис пројекта Због ниских тржишних цена товљеника (цене меса) последњих година, велики број 

квалитетних приплодних крмача прасиља је излучено-отишло на клање. Многи фармери 

су одустали од това, јер нису имали економску рачуницу.Како су у задње време порасле 

цене товљеника-меса и повећана улагања од стране државе у ову пољопривредну грану 

кроз разне субвенције, повећао се и број заинтересованих фармера-одгајивача да поново 

оживе ову врсту пољопривредне производње јер им објекти стоје празни. Код тих и нових 

фармера, потребно је повећати бројно стање и побољшати квалитет грла на фармама а 

самим тим би се и повећала производња меса. Куповином квалитетних приплодних 

назимица стање у свињарству би се врло брзо побољшало, јер је период репродукције брз. 

Када је живинарство у питању, ради се о релативно јефтиној производњи квалитетне хране. 

С обзиром да се производња обавља у затвореним објектима са строгоконтролисаним 

микроклиматом и да се храна обезбеђује из комплетнихконцентрованих смеша, фармско 

живинарство у најмањој мери зависи од агроеколошких услова, па се фарме могу лоцирати 

на подручју целе општине. У планском периоду предвиђа се значајније повећање 

производње живинског месаи јаја. Натуралну производњу ће у претежној мери заменити 

робна производња која ће се остваривати преко специјализованих породичних  фарми или 

«free-range» производња која је све више популарна у ЕУ.   
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Очекивани резултати Набављено и испоручено 60 супрасних назимица 

Уматичено 60 нових грла и спроведена контрола грла 

Набавка опреме за узгој живине 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери 

и њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Удружење сточара  

Министарство пољопривреде 

Фармери-одгајивач 

Спровођење пројекта и матичење грла 

Суфинансирање - субвенције 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Набавка и одабир грла  

Активност 2: Матичење и контролагрла  

Трајање пројекта 3 године 

Укупан буџет 2.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Немогућност увоза квалитетних грла 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Формирање и организација пчелињака на школској економији  

СШ „Краљ Петар I“ 

Сврха пројекта Проширење наставних активности ученика средње школе у циљу обуке ученика за рад у 

пчелињаку и извођење   практичне   наставе   из   области пчеларства 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.2.2. До краја 2027.године повећати примарне производне капацитете у области 

сточарства за 20% у односу на постојеће капацитете 

Кратак опис пројекта Школска економија поседује слободну парцелу погодну за формирање и организацију 

пчелињака. Парцела је довољно удаљена од сточарских фарми, а у близини је винограда, 

воћњака и повртарског пластеника, стога постоје услови за нормално функционисање 

друштава. Постоје и просторије за пчеларску опрему и за врцање и складиштење меда и 

наставака. 

Школска економија је корисник преко 50 hа обрадивог земљишта, где су засејане разне 

ратарске и засађене разне воћарске културе. С обзиром на то, постоје услови за 

професионално пчеларење и за одвијање практичне наставе у тој области. Почетни 

капацитет пчелињака био би 10 кошница (друштава), те би лако превозили друштва с 

паше на пашу (неопходна је приколица за путничко возило – адаптирана за кошнице). 

Потребно је набавити ројеве крањске расе. Осим производње меда врши ће се и 

производња матица и набавка опреме за производњу матица. 

Очекивани Резултати Формирањем и организацијом „Ђачког пчелињака“ на школској економији створићемо 

услове за извођење савремене наставе у области ветерине и пољопривреде. На овај 

начин стварамо додатну делатност при школи у коју се ученици активно укљу чују ради 

стицања неоходних знања, вештина и умећа у овој уско-специјализованој области. 

Школа очекује извесне приходе од пчеларења које би улагала у развој школске 

економије, а првенствено одржавање и евентуално проширење пчелињака. 

Водећи партнер: СШ „Краљ Петар I” 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина 

Министарство пољопривреде 

Министарство просвете 

Пчеларски савез Србије 

Локални пчелари 

Финансијска подршка 

Рад на стручном усавршавању наставника и 

ученика 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Набавити: 10 дадан-блатових кошница; комплет за сваку кошницу и то: 20 рамова, 2 

полумедишта (наставка), 21 сатна основа и дрвено постоље;  

10 ројева пчела (рој појединачно кошта 50 евра);  

жичана ограда дужине 100м (вредност 100 евра);  

центрифуга за врцање меда (вредност 100 евра);  

адаптирана приколица за превоз кошница са атестом (500 евра);  

2 пчеларска одела (50 евра) и набавка судова за складиштење меда (алуминијумске 

канте) и тегли за мед. 

Трајање пројекта 12 месеци 
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Укупан буџет 400.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           80% 

Донатор(који?) 20% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Финансијско стање у општини и држави 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Осавремењавање сточарске фарме на школској економији  

СШ „Краљ ПетарI“  

Сврха пројекта Стварање услова за квалитетнију обуку ученика за рад у области сточарства. 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.2.2. До краја 2027.године повећати примарне производне капацитете у области 

сточарства за 20% у односу на постојеће капацитете 

Кратак опис пројекта Школска економија Средње школе поседује сточарску фарму са просторијама за смештај 

стоке чији су тренутни капацитети: фарма за краве са 14 везивних места, фарма за свиње 

са 8 боксова и млином за спремање концентроване хране, адаптирани овчарник. 

У стаји за краве тренутно је 6 одраслих грла и 2 телета, у фарми за свиње тренутно је 4 

крмаче и 8 прасади, у овчарнику је тренутно 8 грла. 

У циљу квалитетније обуке ученика у сточарству потребно је адаптирати постојеће 

објекте, набавити додатну опрему, повећати број грла и проширити расни састав стоке 

(расе говеда – сименталско говече, црвени холштајн, домаће шарено у типу сименталца; 

расе оваца – виртемберг, сјеничка овца сој праменке и или де франс; расе свиња – 

јоркшир, ландрас, пијетрен, дурок и мангулица). 

Очекивани Резултати Повећањем броја раса на школској економији створићемо услове за извођење савремене 

наставе у области ветерине и пољопривреде. На овај начин стварамо додатну делатност 

при школи у коју се ученици активно укључују ради стицања неоходних знања, вештина 

и умења у овој уско-специјализованој области. Школа очекује извесне приходе од 

развоја сточарства које би улагала у развој школске економије, а првенствено одржавање 

и евентуално додатно повећање броја грла и раса. 

Водећи партнер: СШ „Краљ Петар I” 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина 

Министарство пољопривреде 

Министарство просвете 

Финансијска подршка 

Рад на стручном усавршавању наставника и 

ученика 

Опис активности Опис 

Активност 1: Адаптација фарме 

Активност 2: Постављање инсталација (електричне, водоводне, канализационе...) 

Активност 3: Набавке опреме за фарму (апарата за мужу, бојлера за млекару, појилице...)  

Активност 4: Инсталација набављене опреме и пуштање у рад опреме 

Активност 5: Дефинисање плана набавке животиња и куповина животиња 

Трајање пројекта 12 месеци 

Укупан буџет 1.200.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           80% 

Донатор(који?) 20% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Финансијско стање у општини и држави 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Отварање погона за прераду млека и млечних производа 

Сврха пројекта Стварање услова за сигурнији пласман млечних производа и економски напредак села 

кроз прераду сировина  

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.2.3. До 2027.године повећати прерађивачкекапацитете за 30 % у односу на постојеће 

Кратак опис пројекта У тренутку када је сточарство у Србији, пре свега узгој крава и оваца, запало у кризу, због 

прекомерног увоза јефтиног и надасве мање квалитетног млека, постоји потреба  дасе на 

територијиопштини Топола, отвори млекара. 

Сировина ће се набављати са територије општие Топола,  од локалних сточара. Производи 

ће у  првих неколико година бити конвенционални, а ако се буду створили услови за 
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органску производњу кукуруза постоји и могућност да се млеко производи као органско. 

Очекивани Резултати Спроведен надзор над инсталирањем и радом опреме за прераду сировина  

Повећана производња и прерада млека 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Министарство пољопривреде 

Пољопривредни произвођачи 

Донатори 

Носилац пројекта 

Сарадник на пројекту 

Суфинансирање – субвенције 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Обезбеђење објекта за прераду сировина са складишним простором  

Активност 2: Набавка опреме за производњу и прераду млека 

Трајање пројекта 3 година 

Укупан буџет 5.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: 
Нестабилност тржишта млечних производа. 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Отварање погона за производњу и прераду меса 

Сврха пројекта Стварање услова за сигурнији пласман производа од меса и економски напредак села кроз 

прераду сировина  

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.2.3. До 2027.године повећати прерађивачкекапацитете за 30 % у односу на постојеће 

Кратак опис пројекта На територији општине Топола постоји значајан бро јрегистрованих пољопривредних 

газдинстава која се бав еузгојем животиња за клање, а која би услед неповољне ситуације 

на тржишту стоке (нискаоткупнаценаживотиња) желела да у оквиру свог домаћинства 

врше финализацију производа из сопствене примарне производње и на тај начин остваре 

већу тржишну вредност. Већина таквих РПГ већ прерађује месо за сопствене потребе, што 

махом подразумева производњу традиционалних производа од месависоког квалитета 

(кобасице, кулен, шунка, сланина, шваргла, џигерњача, маст, чварциидр.). Међутим, с 

обзиром на жељу пољопривредних произвођача  да легализују производњу и промет 

својих производа од меса, те да повећају асортиман и капацитет своје производње 

потребна је одговарајућа адаптација и/или реконструкција постојећих производних 

објеката, као и набавка одговарајуће технолошкео преме. Организацију једног таквог 

објекта за расецање и прераду меса, што подразумева уређење, распоред просторија и 

размештајо преме, потребно је извести у складу са важећим законским прописима за ову 

област. 

Очекивани Резултати Спроведен надзор над инсталирањем и радом опреме за прераду сировина  

Повећана прерада воћа и поврћа друге класе 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Министарство пољопривреде 

Пољопривредни произвођачи 

Донатори 

Носилац пројекта 

Сарадник на пројекту 

Суфинансирање – субвенције 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Обезбеђење објекта за прераду сировина са складишним простором  

Активност 2: Набавка опреме за прераду меса 

Трајање пројекта 3 година 
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Укупан буџет 10.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Незаинтересованост пољопривредних произвођача 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Отварање погона за прераду воћа и поврћа 

Сврха пројекта Стварање услова за сигурнији пласман воћарских и повртарских производа и економски 

напредак села кроз прераду сировина  

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.2.3. До 2027.године повећати прерађивачкекапацитете за 30 % у односу на постојеће 

Кратак опис пројекта На територији општине Топола постоји преко 5.000 хектара под засадима воћаи поврћа. 

Годинама се појављује проблем пласмана целокупне количине производа и пласмане 

друге класе плодова. 

Како би се се умањио притисак на тржиште конзумних плодова, постоји интересовање 

код произвођача да се почну бавити прерадом плодова воћа и поврћа за тржиште као 

услужном делатношћу. 

Очекивани Резултати Спроведен надзор над инсталирањем и радом опреме за прераду сировина  

Повећана прерада воћа и поврћа  

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Министарство пољопривреде 

Пољопривредни произвођачи 

Донатори 

Носилац пројекта 

Сарадник на пројекту 

Суфинансирање – субвенције 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Обезбеђење објекта за прераду сировина са складишним простором  

Активност 2: Набавка опреме за прераду сировина 

Трајање пројекта 3 година 

Укупан буџет 20.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Незаинтересованост пољопривредних произвођача 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Контрола и унапређење плодности земљишта  

Сврха пројекта Побољшање хемијске структуре земљишта и повећање приноса пољопривредног 

земљишта 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.3.1. До краја 2027.године извршити основну хемијску анализу земљишта на 35% 

пољопривредних површина 

Кратак опис пројекта Услед дугогодишњег коришћења минералног ђубрива за прихрану биља дошло је до 

смањења pH вредности земљишта. Смањењем pH вредности долази до блокаде усвајања 

појединих храњљивих елемената из земљишта и директно утиче на умањени род на 

датим површинама. 

На основу досадасњег искуства неопходно је извршити едукацију пољопривредних 

произвођача о значају хемијске анализе земљишта и поправци плодности земљишта 

којом ће бити обухваћени заинтересовани произвођачи са целокупне територије 

општине. 

Основном хемијском анализом земљишта утврдиће се однос хранљивих елемената у 

земљишту. На основу хемијске анализе земљишта препоручује се количина 

одговарајућих минералних ђубрива, као и количина калцијум карбоната да би се 

повећала општа плодност земљишта. Ради очувања плодности земљишта неопходно је 

редово контролисати Ph вредност земљишта, како би се на време интервенисало 

(примена одговарајуцих ђубрива за прихрану). Редовном контролом стабилизује се 

принос на датим парцелама, а уједно се избегава мелиоративно ђубрење. 

Очекивани Резултати 200 произвођача прошло обуку 

Набављени уређаји за мерење pH вредости земљишта и сланитета воде Набављена 

покретна педолошка лабораторија 
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Извршено мелиоративно ђубрење на 5% површина 

Спроведена контрола на парцелама где је извршено мелиоративно ђубрење 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар  

Министарство пољопривреде 

Пољопривредни произвођачи Донатори 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање - субвенције Министарства  

Сарадња на пројекту 

Опис активности Опис 

Активност 1: Обука произвођача за узорковање земљишта  

Активност 2: Узимање узорака земљишта са сондом за узорковање  

Активност 3: Обелезавање, сушење и паковање узорака 

Активност 4: Набавка потребне опреме 

Активност 5: Хемијска анализа узорака 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 1.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 80% 

Донатор(који?) 20% 

Ризици: Недовољна заинтересованост пољопривреднка 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Рејонизација пољопривредног земљишта 

Сврха пројекта Стварање услова за бољу, ефикаснију,економичнију и квалитетнију пољопривредну 

производњу 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.3.1. До краја 2027.године извршити основну хемијску анализу земљишта на 35% 

пољопривредних површина 

Кратак опис пројекта Различитост квалитета земљишта може резултирати у ограничавању гајења одредјених 

пољопривредних култура у појединим подручјима. Међутим, високи приноси и квалитет 

пољопривредних производа могу се постићи уз правилну рејонизацију биљних култура 

према квалитету земљишта. 

Пројекат подразумева информисање пољопривредних произвођача о квалитету земљишта 

и културама које би узгајали на одредјеном земљишту. 

За реализацију пројекта потребно је формирати тим који би прикупљао податке и 

формирао базу података на основу чињеница прикупљених са терена. Ти подаци би се 

обрадили и презентовали јавности. 

Очекивани 

Резултати 

Извршена рејонизација земљишта према квалитету у 30 катастарских општина 

Створени услови за бољу и квалитетнију производњу 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери 

и њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Министарство пољопривреде Донатори 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Формирати стручни тим и извршити анализу земљишта 

Активност 2: Прикупљање података, информација  и формирање базе подтака 

Активност 3: Обрада и презентација података 

Активност 4: Израда мапе пољопривредених потенцијала по рејонома општине Топола 

Трајање пројекта 3 године 

Укупан буџет 3.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           80% 

Донатор(који?) 20% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Незаинтересованост пољопривредника 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Сузбијање инвазивних штетних врста 
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Сврха пројекта Сузбијање амброзије и других инвазивних штетних врста и довођење њихове бројности на 

толерантан ниво 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.3.1. До краја 2027.године извршити основну хемијску анализу земљишта на 35% 

пољопривредних површина 

Кратак опис пројекта Амброзија је најпознатија и најопаснија алергена биљка на свету. Полен амброзије изазива 

алергију код 10% људи. Полен амброзије је узрочник 50-60% свих поленских алергија. 

Амброзија је типичан коров незараслих, голих земљишта. Налази се у запуштеним 

баштама и двориштима, између редова на њивама, крај путева и на међама. Елиминисањем 

отворених, голих површина амброзији се одузима главно станиште. Уколико би ивице 

путева, јаркова, земљане површине у насељима и било где другде, покривала кошена, 

густа трава, ова неугодна биљка би великим делом била уклоњена. 

Сузбијање амброзије представља континуирану акцију, од које ће користи имати грађани 

на целој територији општине Топола. У питању је превентивна и санациона мера за 

добробит свих грађана. Најбитније је обезбедити стручни кадар и финансијска средства. 

Ресурси који су потребни за спровођење пројекта: особље, канцеларијски простор и 

опрема, опрема за рад на терену и потрошни материјал. 

Очекивани 

Резултати 

Образован штаб за координацију активности на сузбијању инвазивних штетних врста 

Спроведена обука станвништво за препознавање инвазивних штетних врста, штетним 

дејствима и начинима сузбијања 

Одштампан и дистрибуиран приручник  

Спроведена акција уништавања инвазивних штетних врста 

Смањене површине под инвазивним штетним врстама 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери 

и њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Министарство пољопривреде Донатори 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Образовање штаба 

Активност 2: Израда акционог плана-програма за сузбијање инвазивних штетних врста 

Активност 3: Едукација становништва, наставног особља, новинара 

Активност 4: Штампање и дистрибуција приручника 

Активност 5: Сузбијање инвазивних штетних врста чупањем, кошењем и хемијским третирањем на 

јавним површинама 

Трајање пројекта 3 године 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Неповољно временски услови могу негативно утицати на ефикасност мера за уништавање 

амброзије 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Едукација пољопривредника 

Сврха пројекта Упознавање пољопривредника са новим технологијама у пољопривредној производњи у 

циљу унапређења и осавремењавања производње 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.3.2. До краја 2027. године обухватити процесом едукације 10% пољопривредних 

произвођача из области пољопривредне производње 

Кратак опис пројекта Пољопривредна производња је толико напредовала, да се од људи које желе да се баве 

овом граном тражи велико знање. Савремени интезивни засади захтевају не само велика 

инвестициона улагања, већ и познавање целокупног технолошког процеса производње. У 

производњу се уводе висококвалитетне и продуктивне сорте, које захтевају одговарајућу 

заштиту и примену агротехничких и помотехничких мера. Морају се знати захтеви 

појединих врста и сорти за агроеколошким условима, формирање узгојних облика, 

наводњавање, минерална исхрана, избор опрашивача, заштита од болести и штето чина и 

тд. Из тог разлога је за успешно бављење пољопривредном производњом неопходно, како 

шире теоријско знање, тако и практично искуство. 

Задатак АБЦ је да на основу савремених научних и практичних достигнућа, скрене пажњу 
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на све важније аспекте у савременој пољопривредној производњи. 

Пољопривредном производња је на средњем нивоу по организацији, као и техници 

производње. Пољопривредним газдинствима је угрожен опстанак, услед одласка младих 

из села. Старосна газдинства немају капацитете да прате нове трендове на тржисту и у 

производњи, а самим тим стагнира производња и економски статус газдинства. 

Унапређењем сортимента, заштите и исхране биља, применом система за наводњавање, 

производње у заштиценом простору, применом против градних мрежа, технике бербе и 

осигурањем засада, обезбеђује се економски напредак фармера. 

Пољопривредну производњу неопходно ускладити са новим законима из пољопривреде 

до 2012. године. Закон се односи на контролу од стране стручних служби у процесу 

примене пестицида и дјубрива у засадима, као и на хемијску анализу плодова. 

Истовремено неопходно је и приступити увођењу ГЛОБАЛГАП-а код произвођача како 

би обезбедили приступ европском трзисту  

Очекивани резултати Обучено 500 пољопривредних произвођача 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

НВО Агробизнис центар 

Удружење сточара општине Топола 

Удружење виноградара Опленац Топола 

Пољопривредни факултети -Београд, 

Нови Сад 

Агрономски факултет Чачак 

Министарство пољопривреде 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадници на пројекту 

Стручна подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Предавања на теме: Нове технологије у гајењу биља,Примена и начин избора нових сорти 

биља, Праћење и препознавање основних биљних болести и штеточина, Примена ђубрива 

у гајењу биља, Примена и избор система за наводњавање, Упознавање са принципима 

ГЛОБАЛГАП-а, Одређивање технолошке зрелости плодова, Интегрална производња у 

пољопривреди, Инфективне болести у сточарству, 

Исхрана стоке… 

Трајање пројекта 3 године 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост пољопривредника 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Унапређење саветодавних услуга и трансфери знања у пољопривреди 

Сврха пројекта Унапређење  услова за свакодневно стручно саветовање пољопривредних произвођача у 

циљу повећања прихода малих и средњих пољопривредних газдинстава и производње 

биолошки и хемијски исправне хране 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.3.2. До краја 2027. године обухватити процесом едукације 10% пољопривредних 

произвођача из области пољопривредне производње 

Кратак опис пројекта Постојеће државне пољопривредне саветодавне службе, које су смештене у окружним 

центрима, не одговарају стварним потребама пољопривредних газдинстава. Информације 

и нова знања нису лако приступачна, како би помогли пољопривредницима да развију 

своје пољопривредне вештине и вештине управљања газдинством. 

Саветодавна служба која ће одговарати потребама корисника и где је пружалац услуга 

одговоран кориснику предмет је овог пројекта. 

Помагање развоја у пољопривредном сектору је јако средство за смањење сиромаштва, 

што спада у друштвену одговорност. То значи да постоји јавни интерес, као и друштвена 

одговорност приликом коришћења јавних фондова за развој ефективне пољопривредне 

саветодавне службе чак и када услуге пружа приватни сектор. Општи интерес се огледа 

кроз решавање питања безбедности хране, људског здравља и заштите животне средине. 

Саветодавна служба ће пољопривредним газдинствима прослеђивати актуелне 

информације, упознавати их са савременим трендовима у биљној и сточарској 

производњи, савременим технологијама, примени хемијских средстава у производњи 

хране, обављати послове издавања биљних и сточних пасоша, пружати помоћ у вођењу 

дневника производње, обављати послове едукације пољопривредника и сл. 
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Очекивани резултати Основана саветодавна служба која одговара потребама пољопривредних газдинстава  

15% пољопривредних газдинстава користи услуге саветодавне службе 

15% пољопривредних газдинстава су повећала приходе од пољопривредне производње 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнисцентар, Винча-Топола 

Удружење сточара општине Топола 

Министарство пољопривреде, 

Пољопривредни произвођачи  

Донатори 

Спровођење пројекта Финансијска подршка 

Пољопривредни произво ђачи плаћају услуге 

пољопривредне службе 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Регистрација Службе код Агенције за привредне регистре  

Активност 2: Набавка опреме за рад службе 

Активност 3: Набавка теренског возила 

Активност 4: Формирање тима стручњака (заштита биља, воћарство и виноградарство, сточарство)  

Активност 5: Мотивисање газдинстава за коришћење услуга Саветодавне службе 

Трајање пројекта 3 године 

Укупан буџет 10.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 80% 

Донатор(који?) 20% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост пољопривредних произвођача за коришћење саветодавних 

услуга 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Ремонт старих метеостаница у циљу унапређења одрживости и здравствене безбедности 

пољопривредних производа 

Сврха пројекта Унапређење рада постојећих метео станица 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.3.3. Осавременити мониторинг метеорлошких параметара у циљу превенције појаве 

болести и појаве абиотских фактора 

Кратак опис пројекта: Пре неколико година на територији општине Топола постављене су 4 метео станице у 

сврси пољопривреде.  

У овом тренутку метео станице не задовољавају  садашње потребе и јавља се потреба за 

њиховим ремонтом. 

Пошто се другим пројектом планира набавка нових метео станица, потребно је ускладити 

рад постојећих са радом нових метео станица ради добијања што бољих нформација. 

Очекивани резултати: Унапређење рада метео станица у складу са новим тенденцијама 

Добијање ажурних и тачних података о климатским условима и њиховом утицају на узгој 

воћа 

Адекватнији третман воћа према добијеним подацима 

Већи приноси 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Средња школа „Краљ Петар I“ 

Агробизнис центар 

Надлежно министартво  

Хидрометеоролошки завод  

Заједнички рад на пројекту 

Финансијска помоћ 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке 

Активност 2: Ажурирање софтвера и његово усаглашавање са другим софтверима 

Трајање пројекта: 1 година 

Укупан буџет: 500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 50 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  
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Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Постављање нових метеостаница у сврси пољопривреде 

Сврха пројекта Стварање услова за превенцију болести у области воћарства кроз анализу климетских 

елемената 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.3.3. Осавременити мониторинг метеорлошких параметара у циљу превенције појаве 

болести и појаве абиотских фактора 

Кратак опис пројекта: Познавање тачних услова који владају у воћњаку, винограду или пољу  и доношење 

одлука на базирано на прецизним информацијама је пут будућности. 

Користећи метеоролошке станице могу се пратити сви важнији параметри који утичу на 

развој биљака, приноси превенцију болестии на бази њих планирати и прилагодити 

акције. Аутоматска метеоролошка мерна станица, која омогућава континуиран даљински 

надзор усева у прецизној пољопривреди, даје упозорења када су створени услови за развој 

болести  и чак омогућава аутоматизовано управљање наводњавањем. 

Систем се састоји из више независних мерних станица које су у стању да аутоматски врше 

прикупљање података о најважнијим метеоролошким параметрима као што су 

температура и влажност ваздуха, брзина и смер ветра, количина падавина, садржај воде у 

земљишту, влажност листа и сунчево зрачење. 

Очекивани резултати: Смањењупотрошњеводезазаливање 

Смањење трошкова засредстава за заштиту и ђубрива 

Штедња времена  и мануалнограда 

Оптимално коришћење средстава за заштиту биља,само када је неопходно 

Праћењеразвојакореновогсистемабиљака  

Добијање прогноза наусловеповољнезаразвојнајважнијихболестивиновелозе, воћа 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Надлежно министартво  

Хидрометеоролошки завод  

Заједнички рад на пројекту 

Финансијска помоћ 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке 

Активност 2: Постављање и пуштање у рад станица 

Активност 3: Усаглашавање софтвера са софтверима постојећих метео станица 

Активност 4: Обука пољопривредника 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 5.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 50 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Промоција воћарско – виноградарске производње општине Топола 

Сврха пројекта Освајање нових тржишта за воћарско виноградарске производе и стварање услова за 

економски напредак пољопривредних газдинстава која се баве воћарско-виноградарском 

производњом а самим тим и економски напредак села. 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.4.1. Повећати буџетска издвајања за јачање капацитета задруга и удружења 

пољопривреника за 5% годишње до краја 2027.године 

Кратак опис пројекта На територији општине Топола има око1350 произвођача који се баве воћарско – 

виноградарском производњом. То је производња на уситњеним парцелама, са 

различитим сортиментом и техником производње. Свако од произвођача пласира своју 

робу појединим малим купцима, који је даље препродају. На тај начин губи се порекло 

робе. 

Да би Топола повратила статус познатог краја по производњи воћа и грожђа неопходно 

је извршити промоцију воћарско-виноградарске производње опленачког краја. Кроз 

пројекат ће бити израђен WЕБ сајт целокупне воћарско – виноградарске производње, 

свако од произвођача имаће своју страницу на сајту где ће бити приказана његова 

производња, и све што репрезентује конкретно пољопривредно газдинство. Такође ће за 

произвођаче бити израђене деклерације (етикете) које ће издавати Агробизнис ценар на 
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основу захтева и података од стране произвођача. Етикета ће бити у спрези са WЕБ 

сајтом, тако да се увек може проверити све о произвођачу и производу односно на који 

начин је произведен и пласиран. Осим тога, биће израђен промотивни материјал за 

заинтересоване произвођаче. 

Оваквим приступом произвођачи ће имати уједначени квалитет понуде, знаће се тачно 

порекло производа, а самим тим обезбедиће се бољи пласман производа. 

Очекивани Резултати Израђена и постављена web страница за 200 произвођача 

Израђено 30.000 етикета за амбалажу 

Израђен промотивни материјал 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар  

Министарство пољопривреде 

Пољопривредни произвођачи Донатори 

Спровођење пројекта  

Финансијска подршка 

Сарадња на пројекту и обезбеђење додатних 

средстава 

Опис активности Опис 

Активност 1: Прикупљање података од произвођача  

Активност 2: Фотографисање засада и домаћинства  

Активност 3: Израда етикета 

Активност 4: Израда web сајта 

Активност 5: Израда промотивног материјала 

Трајање пројекта 3 године 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост пољопривредних произвођача 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Подршка унапређењу производње од значаја за  рурални развој општине Топола 

Сврха пројекта Упознавање пољопривредника са новим технологијама у пољопривредној производњи у 

циљу осавремеавања исте и повећања конкурентности пољопривредних производа 

опленачког краја на тржишту 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.4.1. Повећати буџетска издвајања за јачање капацитета задруга и удружења 

пољопривреника за 5% годишње до краја 2027.године 

Кратак опис пројекта Пољопривредна производња је толико напредовала, да се од људи које желе да се баве 

овом граном тражи велико знање. Савремена интензивна пољопривредна производња 

захтева не само велика инвестициона улагања, већ и познавање целокупног технолошког 

процеса производње. У производњу се уводе висококвалитетне и продуктивне сорте, 

савремена механизација која омогућава већи учинак и мање радне снаге за процес 

производње, савремене технологије у производњи и др. 

У циљу унапређења пољопривредне производње неопходно је пољопривредницима са 

подручја општине омогућити посете пољопривредним сајмовима како би пратили 

савремене трендове у производњи а све у циљу повећања конкурентности 

пољопривредних производа опленачког на тржишту. 

Очекивани резултати 500 пољопривредних произвођача посетило сајмове из области пољопривреде 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

НВО Агробизнис центар  

Удружење сточара општине Топола 

Удружење виноградара Опленац Топола  

Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Посета пољопривредним сајмовима у земљи и иностранству 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 1.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 100% 

Донатор(који?) 0% 
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Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост пољопривредника 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Формирање базе пољопривредних производа 

Сврха пројекта Олакшан приступ информацијама о пољопривредним производима 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.4.1. Повећати буџетска издвајања за јачање капацитета задруга и удружења 

пољопривреника за 5% годишње до краја 2027.године 

Кратак опис пројекта: База (банка) података је колекција података организованих за брзо претраживање и 

приступ, која заједно са системом за администрацију, организовање и меморисање тих 

података, чини систем базе података. 

База би поседовала податке које би представљале регистроване чињенице о 

пољопривредним производима сатериторијео пштине Топола. Подаци могу бити: 

текстуални, нумерички али и графички. Обрадом података добијаће се информације о 

производима којима ће помоћи кориснику у доношењу одлука. Када неки податак за 

неког има одређену вредност, тада тој особи представља информацију. 

База ће поседовати податке о:  категорији производа, временском периоду, локацији, … 

Очекивани резултати: Лакша доступност информација 

Повећан пласман робе 

Повећање конкурентности 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

НВО Агробизнис центар  

Удружење сточара општине Топола 

Удружење виноградара Опленац Топола  

Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке и ангажовање најовољнијег понуђача за израду 

софтвера 

Активност 2: Прикупљање и систематизација података 

Активност 3: Ажурирање базе 

Трајање пројекта: 6 месеци 

Укупан буџет: 500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 100 % 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Изградња изложбено - аукцијског простора – сточне пијаце 

Сврха пројекта Стварање услова за унапређење сточарства на подручју општине Топола и помоћ 

пољопривредницима у продаји стоке 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 1.4.2. До краја 2027. године унапредити и осавременити капацитете сточних пијаца за 20%  

Кратак опис пројекта Обзиром да је Топола центар за 30 села, а и целе Шумадије, велики број сеоских 

домаћинстава бави се како примарном тако и секундраном сточарском производњом. 

Нужно се намеће потреба за изградњом изложбено-аукцијског продајног простора за све 

врсте домаћих животиња. Изградњом оваквог простора знатно би се олакшало 

пољопривредним одгајивачима-сточарима како да прикажу кроз изложбе тако и да 

продају своја квалитетна приплодна и товна грла. Ефекат изградње оваквог простора би 

био вишеструк. Тим пре што оваквог простора нема у Региону Шумадије, што даје 

могућност излагања и продаје приплодне стоке и за сточаре суседних општина. 

Очекивани Резултати Изграђена и опремљена сточна пијаца у Тополи 

Повећана продаја приплодног и товног материјала за 25%  

Успостављење аукцијске продаје стоке сваког месеца 

Одржавање свих локалних изложби на једном месту 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и Назив партнера Улога 
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њихова улога 

 
Удружење сточара општине Топола 

Министарство пољопривреде 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање - субвенције 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Проналажење адекватне парцеле и решавање имовинско правних односа  

Активност 2: Прикупљање потребних дозвола 

Активност 3: Израда грађевинског пројекта и извођење радова 

Активност 4: Добијање употребне дозволе и дозволе за рад 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 5.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање  ...............% 

Ризици: Незаинтересованост пољопривредних произвођача 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Унапређење рада постојећих сточних пијаца 

Сврха пројекта Стварање услова за унапређење сточарства на подручју општине Топола и помоћ 

пољопривредницима у продаји стоке 

Област: Пољопривреда  

Оперативни циљ: 1.4.2. До краја 2027. године унапредити и осавременити капацитете сточних пијаца за 20% 

Кратак опис пројекта: Сточне пијаце се јављају као ефикасан вид куповине стоке путем ког се успешно могу 

спојити купци и продавци. Због смањења броја посредника продајна цена производа који 

се продају на пијацама је обично нижа него у случају њихове продаје путем других канала 

продаје. Поред тога, у Европи и Свету је евидентан тренд повећања продаје хране путем 

директних канала продаје . 

Пијаце су вероватно прве тржишне институције које су захтевале одређене облике 

уређења, управљања, организовања и утврђивања одређених принципа и етика приликом 

купопродаје производа. Оне као начин продаје стоке постоје још увек како, на 

неразвијеним тржиштима, тако и на развијеним тржиштима, а једино се разликују у 

организационо-техничком погледу. 

Постојеће сточне пијаце на територији општине Топола захтевају инвестиционо улагање 

како би сточне пијаце управо у организационо-техничком погледу достигле 

задовољавајући ниво. 

Очекивани резултати: Повећање промета на сточним пијацама 

Повећање конкурентности 

Лакши пласман робе 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Удружење сточара општине Топола 

Министарство пољопривреде 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање - субвенције 

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Израда  пројекта за уређење сточних пијаца  

Активност 2: Набавка опреме  

Активност 3: Набавка материјала 

Активност 4: Извођење радова 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 1.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 50 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Формирање предлога мера за привлачење инвеститора 

Сврха пројекта Стварање услова за повећање броја инвеститора и процента искоришћености уређених 
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индустријских зона 

Област Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ 2.1.1. До краја 2027. године за 30% повећати искоришћеност и инфраструктурну  

опремљеност постојећих радних зона  

Кратак опис пројекта Просторним планом и Планом генералне регулације предвиђено је укупно девет радних 

зона. Посебним пројектом је предвиђено уређење ових радних  зона и стављање на 

располагање потенцијалним инвеститорима. 

Инвеститори су недовољно обавештени о расположивим капацитетима за инвестиције. 

Пројекат подразумева израду базе података о расположивим капацитетима за изградњу 

/локација, могућа намена и сл./, презентацију базе података широј јавности и 

потенцијалним инвеститорима, доношење скупштинских одлука о додатним олакшицама 

за добијање дозвола за градњу привредних објеката. 

Очекивани резултати Израђена база података  

Урађена презентација базе података 

Уведено редовно обавештавање у радио и ТВ емисијама, на интернет презентацији 

општине и путем штампаних обавештења о подацима из базе 

Донете одлуке Скупштине општине Топола о додатним олакшицама за потенцијалне 

инвеститоре 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадња на спровођењу пројекта 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Набавка софтвера за базу података о укупним расположивим ресурсима на подручју 

општине 

Активност 2: Израда анкете за базу података 

Активност 3: Израда базе података 

Активност 4: Презентација базе података 

Активност 5: Медијско праћење – обавештавање јавности о уређеном грађевинском земљишту  

Доношење скупштинских одлука о додатним олакшицама за инвеститоре 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 600.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 100% 

Донатор(који?) 0 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Инфраструктурно опремање Радне зоне IV – према ПГР Топола 

Сврха пројекта Стварање услова за привлачење инвестиција 

Област Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ 2.1.1. До краја 2027. године за 30% повећати искоришћеност и инфраструктурну  

опремљеност постојећих радних зона  

Кратак опис пројекта Радна зона 4 се налази се у јужном делу Плана генералне регулације насеља Топола, са 

обе стране магистралног пута Топола - Рудник, на самом улазу у Тополу из правца из 

правца Рудника. Ту се налазе постојећи и нови индустријски капацитети. Површина ове 

зоне је 2,4 hа. У овој зони може се остварити око 500 радних места 

Очекивани резултати Инфраструктурно опремљено 2,4 hа радне зоне 4 ПГР-а 

Створени услови за привлачење инвестиција 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери 

и њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП 

Електродистрибуција Топола 

Телеком 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активности Инфарструктурно опремање радне зоне – изградња прилазне саобараћајнице, изградња 

водоводне мреже, изградња кишне и фекалне канализације, изградња трафостанице и 
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електричне мреже и довођење оптичког кабла 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 50.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 50% 

Надлежна министарства 40% 

Ко-финансирање (предузетници) 10% 

Ризици:  

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Инфраструктурно опремање Радне зоне –Према Просторном плану општине Топола 

Сврха пројекта Стварање услова за привлачење инвестиција 

Област Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ 2.1.1. До краја 2027. године за 30% повећати  искоришћеност и инфраструктурну 

опремљеност постојећих радних зона  

Кратак опис пројекта Почетни корак овим пројектом би била израда Плана детаљне регулације за одређену 

радну зону. Одређивање приоритета, за коју радну зону ће се израдити ПДР је на 

Скупштини општине Топола а према томе за коју радну зону се јављају заинтересовани 

инвеститори и за коју се стварају услови за развој предузетништва. 

Радне зоне предвиђене Просторним планом се налазе  северно од Општинског центра уз 

главне магистралне правце.и све су различите величине. 

Очекивани резултати Израда Плана детаљне регулације 

Инфарструктурно опремање радне зоне – изградња прилазне саобараћајнице, изградња 

водоводне мреже, изградња кишне и фекалне канализације, изградња трафостанице и 

електричне мреже и довођење оптичког кабла 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП 

Електродистрибуција Топола Телеком 

Надлежна министарства Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

  Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активности 

 

Инфарструктурно опремање радне зоне – изградња прилазне саобараћајнице, изградња 

водоводне мреже, изградња кишне и фекалне канализације, изградња трафостанице и 

електричне мреже и довођење оптичког кабла 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 60.000.000динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 50% 

Надлежна министарства 40% 

Ко-финансирање (предузетници) 10% 

Ризици:  

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Анализа производних и прерађивачких капацитета /воћарство 

Сврха пројекта Евидентирање произвођачких и прерађивачких капацитета у области воћарства 

Област Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ 2.1.2. Повећати пласман прерађевина из области воћарства и виноградарства за најмање 

30% до 2027. године 

Кратак опис пројекта На подручју општине Топола заступљена је интензивна воћарска производња. Неуспела 

приватизација прерађивачких капацитета довела је до тога да се воћарски производи са 

овог терена продају непрерађени а врло често долази до пропадања велике количине воћа. 

У приватном власништву је отворено неколико прерађивачких капацитета, али је обим 

прераде мали. Не постоје подаци о могућностима и капацитетима за прераду сировог 

воћа, па је неопходно извршити испитивање производних и прерађивачких капацитета у 

овој области. 

Пројекат подразумева испитивање производних капацитета пољопривредних газдинстава 

и прерађивачких капацитета на подручју општине, њихово систематизовање, припрему 

базе података и њихово презентирање. 

Очекивани резултати Анкетирана пољопривредна газдинства која се баве воћарском производњом  

Анкетирани привредни субјекти који се баве прерадом воћа 

Израђен програм за базу података 

Формирана база података  
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Презентирани резултати пројекта 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

НВО Агробизнис центар 

Надлежна министарства 

Донатори 

Имплемантација пројектних активности 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Формирање пројектног тима  

Активност 2: Усвајање пројектне процедуре 

Активност 3: Осмишљавање и припрема анкете, спровођење анкетирања и сумирање резултата 

Активност 4: Израда програма за базу података и формирање базе података 

Активност 5: Презентирање резултата пројекта 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 500.000динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) 0% 

Ризици: Незаинтересованост пољопривредних газдинстава да дају тачне податке о 

производњи 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта “Путеви вина” 

Сврха пројекта Промоција опленачких вина 

Област Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ 2.1.2. Повећати пласман прерађевина из области воћарства и виноградарства за најмање 

30% до 2027. године 

Кратак опис пројекта Опленачки крај је од давнина познат по производњи добрих вина. У последњој деценији 

дошло је до ревитализације оленачког виногорја и појаве нових произвођача вина. 

Производња вина је један од економских ресурса привреде Тополе. 

Пројекат предвиђа одржавање манифестације „Путеви вина“ једанпут годишње, 

промоцију производње вина опленачког краја и уклапање манифестације у туристичку 

понуду Тополе, чиме би се повећао пласман и продаја вина опленачког краја. 

Очекивани резултати Утврђен списак учесника и датум манифестације 

Формирана база података о произвођачима вина 

Израђен водич „Путеви вина кроз Тополу“ 

Извршено оцењена вина једанпут годишње 

Одржана манифестација „Путеви вина“ једанпут годишње 

Манифестација увршћена у туристичку понуду Тополе 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Удружење виноградара и винара 

„Опленац“ Топола 

Произвођачи вина са територије општине 

Топола  

Министарство пољопривреде РС 

Спровођење пројекта 

Учешће у реализацији пројекта и 

суфинансирању манифестације 

Финансијска подршка 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Утврђивање списка учесника и датума одржавања манифестације 

Активност 2: Прикупљање података о произвођачима вина са подручја општине Топола 

Активност 3: Формирање базе података о произвођачима вина са подручја општине Топола 

Активност 4: Израда промотивног материјала и водича 

Активност 5: Оцењивање вина 

Активност 6: Посета винским подрумима 

Активност 7: Уклапање манифестације у туристичку понуду Тополе 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 2.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 80% 
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Учесници такмичења у оцењивању вина 20% 

Ко-финансирање (са ким?) 0% 

Ризици: Незаинтересованост произвођача вина за учешће у манифестацији 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Изградња обилазнице са југоисточне стране Опленца кроз село Божурњу 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Објекат саобраћајне инфраструктуре –обилазнице која спаја државне путеве Iб реда бр.25 

(Младеновац – Топола - Крагујевац) и IIа реда бр. 152 (Топола- Доња Шаторња – Рудник) 

простире се у југоисточном делу насеља Топола у дужини од око 2800 м. За потребе 

узградње обилазннице најпре је потребно урадити План детаљне регулације. Граница 

плана је дефинисана Планом Генералне регулације насеља Топола, графичким прилозима 

бр. 4.1, 4.2, и 4.3 Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим 

решењима , а од стационаже 3+997 државног пута IIа реда бр. 152 до стационаже 40+499 

државног пута Iб реда бр.25.  

Очекивани резултати: Усвојен План детаљне регулације oбјекта саобраћајне инфраструктуре –обилазнице 

Извршена експропријација земљишта 

Урађена пројектна документација 

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена обилазница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Божурња 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Израдити и усвојити ПДР 

Активност 2: Извршити експропријацију земљишта 

Активност 3: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 4: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 5: Извођење радова на обилазници 

Трајање пројекта: 3 године 

Укупан буџет: 45.000.000динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 20 % 

Донатор  10 % 

Ко-финансирање –министарство 70 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Пут вина – Винча –Бор – Липовац 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Изградња пута вина «Винча –Бор – Липовац» у дужини од 1,7 км. Радови обухватају 

профилисање трасе пута, израду носећег слоја пута, ископ путних канала, постављање 

пропуста и уградњу асфалтног коловозног застора по ширини коловоза од 4 метра.    

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и Назив партнера Улога 
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њихова улога: 

 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Винча, МЗ Бор и МЗ Липовац 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 13.000.000динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 50 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Изградња бициклистичке стазе преко територије општине Топола 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Изградња бициклистичке стазе. Просторним планом РС и Просторним планом општине 

Топола предвиђена је изградња бициклистичке стазе кроз општину Топола. Планирана 

траса кроз Тополу креће из правца Арнђеловца дуж магистралних путева према 

Крагујевцу у дужини од 20,5км. Радови обухватају профилисање трасе пута, израду 

носећег слоја пута,  постављање пропуста и уградњу асфалтног коловозног застора по 

ширини коловоза од 1,5 метра.    

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 50.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 10% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 90 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција дела општинског пута Л2 – Белосавци (горњи крај) 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција дела општинског пута Л-2 «Белосавци (горњи крај) – Копљаре 

(опш. Аранђеловац)”, реконструкција целог пута у дужини од 4,5 км у виду обраде 
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постојећег асфалтног коловоза риперовањем, асфалтирања по ширини коловоза од 4,5 

метра и одводњавања пута у виду прочишћавања путних канала са обе стране коловоза. 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Белосавци 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 28.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л3 – Велосавци–Маскар-Рајковац–Клока 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута Л-3 “Белосавци–Маскар-Рајковац–Клока», 

Реконструкција кроз МЗ Клока (у дужини од 3 км - више деоница), МЗ Маскар(у дужини 

од 1 км) и МЗ Белосавци (у дужини од 1,5 км – више деоница), што је укупно око 5,5 км. 

Радови обухватају обраду постојећег асфалтног коловоза риперовањем, асфалтирања по 

ширини коловоза од 4,5 метра и одводњавања пута у виду прочишћавања путних канала 

са обе стране коловоза. 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Велосавци, Маскар, Рајковац и Клока 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 35.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л4 Белосавци –Јеленац кроз Јеленац 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA         Година XXI        Број 7        16. мај 2017.     страна  71 

 
Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција дела општинског пута Л-4 «Белосавци–Јеленац–Јагњило 

(опш.Младеновац), реконструкција дела пута кроз МЗ Јеленац у дужини од око 2 км, 

деоница који се наслања на општину Младеновац. Радови обухватају обраду постојећег 

асфалтног коловоза риперовањем, асфалтирања по ширини коловоза од 4,5 метра и 

одводњавања пута у виду прочишћавања путних канала са обе стране коловоза. 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Белосавци и МЗ Јеленац 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 13.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Изградња дела општинског пута Л-5 Вићија – Загорица– Маскар 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Изградња дела општинског пута Л-5 «Вићија – Загорица– Маскар»,завршетак 

изградње последње деонице пута кроз МЗ Загорица и МЗ Маскар (поред гробља), дужине 

око 3,3км по ширини коловоза од 4 метра. Радови обухватају обраду постојећег 

макадамског коловоза са додавањем каменог материјала ради израде тампонског слоја, 

асфалтирања по ширини коловоза од 4 метра и одводњавања пута у виду ископа путног 

канала са једне стране коловоза. 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Загорица и МЗ Маскар 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 21.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 
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Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Изградња општинског пута Л-6 Јунковац – Клока 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Изградња општинског пута Л-6 «Јунковац – Клока», завршетак изградње последње 

деонице пута кроз МЗ Клока, дужине око 4,8км по ширини коловоза од 4 метра. Радови 

обухватају обраду постојећег макадамског коловоза са додавањем каменог материјала 

ради израде тампонског слоја, асфалтирања по ширини коловоза од 4 метра и 

одводњавања пута у виду ископа путног канала са једне стране коловоза.  

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Јунковац и МЗ Клока 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 31.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Изградња општинског пута Л-7 Љубесело – Жабаре – Загорица 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Изградња општинског пута Л-7 «Љубесело – Жабаре – Загорица».Пут је укупне 

дужине 12,8 км, од чега је 8,45 км са лошом макадамском подлогом, а 1,05 км са 

земљаном подлогом.Обзиром да се предметни пут користи искључиво за повезивање три 

месне заједнице и да се њиме не одвија аутобуски саобраћај,  у наредном временском 

периоду планирати изградњу добре макадамске подлоге на целој дужини од 9,5 км по 

ширини коловоза од 4 метра. Радови обухватају обраду постојећег земљаног коловоза и 

додавања каменог материјала ради израде тампонског слоја, по ширини коловоза од 4 

метра и одводњавања пута у виду ископа путног канала са једне стране коловоза.  

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Жабаре и МЗ Загорица 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA         Година XXI        Број 7        16. мај 2017.     страна  73 

 
Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 18.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л-8 Жабаре– Горович – Горња Трнава 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута Л-8 «Жабаре– Горович – Горња Трнава», 

преостале деонице пута кроз МЗ Горович и МЗ Г.Трнава у дужини од око 2,9 км, по 

ширини коловоза од 4 метра.Радови обухватају обраду постојећег макадамског коловоза 

са додавањем каменог материјала ради израде тампонског слоја, асфалтирања по ширини 

коловоза од 4 метра и одводњавања пута у виду ископа путног канала са једне стране 

коловоза.  

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Жабаре, Горович и Г.Трнава 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 19.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л-9 од путног правца IБ реда бр.25 (Крунска) Горња 

Трнава – Витлина – Шуме – Наталинци 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута Л-9  «држ. пут  IБ реда бр.25 (Крунска) Горња 

Трнава – Витлина – Шуме – Наталинци»; 

реконструкција кроз МЗ Г.Трнава (у дужини од око 1,5 км) и кроз МЗ Шуме (у дужини од 

1 км), деонице са великим денивелацијама, опасним за одвијање саобраћаја. Укупна 

дужина за реконструкцију је 2,5 км. Радови обухватају обраду постојећег асфалтног 

коловоза риперовањем, додавање каменог материјала ради ојачавања носећег слоја пута и 
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асфалтирања по ширини коловоза од 4,5 метра и одводњавања пута у виду прочишћавања 

путних канала са обе стране коловоза.  

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Г.Трнава, Шуме и Наталинци 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 18.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л-11 Г. Трнава–Витлина–Варошица–Д.Трнава 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута Л-11 «Г. Трнава (Витлина)–Варошица (Савићи)–

Д.Трнава», реконстркција деоницекроз МЗ Г.Т.Варошица, кроз засеок Савићи дужине 

око 500 метара, која је са великим денивелацијама јер је деоница захваћена клизиштем. 

Радови обухватају прво санирање насталог клизишта, а затим обраду постојећег 

асфалтног коловоза риперовањем, додавање каменог материјала ради ојачавања носећег 

слоја пута и асфалтирања по ширини коловоза од 4,5 метра и одводњавања пута у виду 

прочишћавања путних канала са обе стране коловоза. 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 1 година 

Укупан буџет: 6.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л13 – Г.Трнава – Д.Трнава 
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Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута Л-13Г.Трнава(Јапанска)–Д.Трнава - до школе; 

реконструкција деоница са великим денивелацијама коловоза, опасним за одвијање 

саобраћаја, у дужини од око 1 км.Радови обухватају обраду постојећег асфалтног 

коловоза риперовањем, додавање каменог материјала ради ојачавања носећег слоја пута и 

асфалтирања по ширини коловоза од 4,5 метра и одводњавања пута у виду прочишћавања 

путних канала са обе стране коловоза. 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 6.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л-14 Црвено Брдо – Шуме – Павловац 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута Л-14 «Црвено Брдо – Шуме – Павловац» Пут је 

укупне дужине 6,8 км, од чега је 4,4 км са макадамском подлогом, од чега је на дужини од 

3 км нарочито дотрајала јер нема адекватних канала и вода спира постојећу подлогу.С 

обзиром да се предметни пут користи искључиво за повезивање три месне заједнице и да 

се њиме не одвија аутобуски саобраћај, у наредном временском периоду планирати 

изградњу добре макадамске подлоге на целој дужини од 3км по ширини коловоза од 4 

метра. Радови обухватају обраду постојећег земљаног коловоза и додавања каменог 

материјала ради израде тампонског слоја, по ширини коловоза од 4 метра и одводњавања 

пута у виду ископа путног канала са једне стране коловоза. 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 
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Укупан буџет: 7.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л15 – Д.Трнава – Светлић 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута Л -15 “Д.Трнава – Светлић»,реконструкција носећег 

слоја пута и асфалтирања по ширини коловоза од 4,5 метра и одводњавања пута у виду 

прочишћавања путних канала са обе стране коловоза.  

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Д.Трнава и МЗ Светлић 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 6.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л-16 Метеризе–Божурња–Овсиште–Светиња 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута Л-16 «Метеризе–Божурња–Овсиште–Светиња», 

реконструкција дотрајале деонице пута кроз МЗ Овсиште, дужине око 1 км. Радови 

обухватају обраду постојећег асфалтног коловоза риперовањем, додавање каменог 

материјала ради ојачавања носећег слоја пута и асфалтирања по ширини коловоза од 4,5 

метра и одводњавања пута у виду прочишћавања путних канала са обе стране коловоза. 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Божурња и МЗ Овсиште 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 
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Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 1 година 

Укупан буџет: 6.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л-17 Метеризе – Пласковац – Маслошево 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута Л-17 «Метеризе – Пласковац – Маслошево», 

реконструкција дотрајале деонице пута кроз МЗ Пласковац, од школе до улаза у 

Маслошево, дужине око 1 км. Радови обухватају обраду постојећег асфалтног коловоза 

риперовањем, додавање каменог материјала ради ојачавања носећег слоја пута и 

асфалтирања по ширини коловоза од 4,5 метра и одводњавања пута у виду прочишћавања 

путних канала са обе стране коловоза. 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Божурња и МЗ Пласковац 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 1 година 

Укупан буџет: 6.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Реконструкција општинског пута Л-19 Винча- Ћумурана – Пласковац 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Реконструкција општинског пута «Л-19 Винча - Ћумурана – 

Пласковац»реконструкција деонице са великим денивелацијама коловоза, опасним за 

одвијање саобраћаја, у дужини од око 1,7 км, од државног пута “Топола-Рудник” до 

предузећа Матпродукт. С обзиром да је делатност овог предузећа обрада и дистрибуција 

камена, свакодневно се овом деоницом саобраћа велики број теретних возила-камиона 

велике носивости (око 25 тона). Радови обухватају обраду постојећег асфалтног коловоза 

риперовањем, додавање каменог материјала ради ојачавања носећег слоја пута и 

асфалтирања по ширини коловоза од 4,5 метра и одводњавања пута у виду прочишћавања 

путних канала са обе стране коловоза.  

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA         Година XXI        Број 7        16. мај 2017.     страна  78 

 
Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Винча  и МЗ Пласковац 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 30.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Изградња других некатегорисаних путева по Месним заједницама 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 

Кратак опис пројекта: Изградња других некатегорисаних путева по Месним заједницама –укупно има 32 

месне заједнице, и по свакој МЗ  у планираном периоду асфалтрирати око 2-3 км 

некатегорисаних путева (до гробаља, насељених сокака, привредних објеката, нпр. 

хладњача,....),.Радови обухватају обраду постојећег коловоза, додавање каменог 

материјала ради ојачавања носећег слоја пута и асфалтирања по ширини коловоза од око 3 

метра и одводњавања пута у виду прочишћавања путних канала са једне стране коловоза.  

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

МЗ Бор и МЗ Липовац 

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 10 година 

Укупан буџет: 50.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 20 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Уређење прелаза преко речних корита 

Сврха пројекта Стварање услова за бољи живот сеоског становништва 

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.2.1. До 2027. године изградити 10 км путева и стаза на подручју општине Топола и 

реконструисати 40км општинских и некатегорисаних путева 
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Кратак опис пројекта: 

Уређење прелаза преко речних корита (савремених бетонских зиданих прелаза – 

бетонски крилни зидови и бетонске прелазне плоче): 

1. распона 3-5 метара (на реци Ракичевици  - МЗ Божурња,  на реци Раславици – МЗ 

Доња Шаторња, на реци Трнави – МЗ Г.Трнава (два прелаза) и на Винчанској реци – МЗ 

Винча 

(сваки прелаз са пројектно-техничком документацијиом, сагласностима и извођењем 

кошта око 4.000.000,00 динара) 

2. распона 5-10 метара (на реци Јасеници, за насеље Кусајица у МЗ Доња Шаторња, са 

пројектно-техничком документацијиом, сагласностима и извођењем кошта око 

10.000.000,00 динара) 

Очекивани резултати: Израђена пројектна документација  

Завршен поступак обједињене процедуре 

Изграђена саобраћајница 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП  Топола 

Надлежна министарства  

Донатори  

Спровођење пројекта 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Ангажовати пројектанта који ће урадити пројектну документацију 

Активност 2: Добити све потребне дозволе  за изградњу 

Активност 3: Извођење радова на саобраћајници 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 30.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање –министарство 50 % 

Ризици: Неповољни временски услови 

Немогућност завршетка радова због недостатка финансијских средстава 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Израда Урбанистичких пројеката за сеоско подручје општине Топола 

Сврха пројекта Стварање услова за просторно уређивање територије општине у складу са законским 

прописима 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.2.2. Израдити планску и техничку документацију за  сеоско подручје  

Кратак опис пројекта У општини Топола је израђен Просторни план као и према њему предвиђени Планови 

генералне регулације. Овим документима одређују се намене површина и поделе на зоне, 

услови за уређење и коришћење јавног грађевинског земљишта, биланс површина, правци 

и коридори за саобраћајну, водопривредну и комуналну инфраструктуру, правила и 

услови заштите животне средине, заштите природних и непокретних културних добара, 

заштите од елементарних непогода и ратних разарања. 

Плановима се такође предвиђа даља планска разрада кроз Планове детаљне регулације и 

Урбанистичке пројекте.  

Очекивани резултати Израђени Урбанистички пројекти 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Комисија за планове 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда урбанистичко – техничке документације – Урбанистички пројекти 

Активност 2: Образлагање и обрада нове планске документације пред Комисијом за планове  

Активност 3: Поступање по примедбама и усвајање 
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Трајање пројекта 3 године 

Укупан буџет 1.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 30% 

Надлежна министарства 30% 

Ко-финансирање (заинтересовани 

инвеститори) 

40% 

Ризици: Недовољна заинтересованост инвеститора 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Израда Планова детаљне регулације за сеоско подручје општине Топола 

Сврха пројекта Стварање услова за уређивање територије општине у складу са законом и потребама. 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.2.2. Израдити планску и техничку документацију за сеоско подручје 

Кратак опис пројекта У општини Топола је израђен Просторни план као и према њему предвиђени Планови 

генералне регулације. Овим документима одредјују се намене површина и поделе на зоне, 

услови за уређење и коришћење јавног градјевинског земљишта, биланс површина, 

правци и коридори за саобраћајну, водопривредну и комуналну инфраструктуру, правила 

и услови заштите животне средине, заштите природних и непокретних културних добара, 

заштите од елементарних непогода и ратних разарања. 

Плановима се такође предвиђа даља планска разрада кроз Планове детаљне регулације и 

Урбанистичке пројекте.  

У периоду од 5 година предвиђа се да ће се Планови детаљне регулације радити за око 50 

хектара земљишта у сеоском подручју општине Топола, углавном за потребе инвеститора. 

Очекивани резултати Израђени Планови детаљне регулације на сеоском подручју 

Створени услови за инвестициона улагања 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Комисија за планове 

Инвеститори 

Донатори 

Реализација пројекта 

Учешће у финансирању 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност  Израда планова детаљне регулације за 50 ха 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 3.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 30% 

Надлежна министарства 30% 

Ко-финансирање (заинтересовани 

инвеститори) 

40% 

Ризици: Недовољна заинтересованост инвеститора 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Изградња фекалне канализације  – Топола село – Јокића крај 

Сврха пројекта Регулисање одвода отпадних вода 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 

2.3.1. Изградити 20 км фекалне канализације на подручју насељених места општине 

Топола до 2027. године  

Кратак опис пројекта Побољшати комуналну инфраструктуру кроз изградњу фекалне канализације за Насеље 

Торови-Јокића у КО Топола село. Крај се протеже на око 10км² и обухвата северо-западни 

део Тополе у коме се налази градска део Индустријске зона – 3. Насељава од око 70 до 

100 домаћинстава од којих су сви покривени градском водом и око 10% фекалном 

градском канализацијом. 

Новопројектована фекална канализација би представљала решење проблема за свих 70 до 

100 домаћинстава а пројектом би могла да се дефинише у изградњи кроз одређене фазе. 

Систем фекалне канализације би се пројектовао као гравитациони од крајњих корисника 

па све до фабрике за прераду отпадних вода где би било неопходно изградити сабирницу 

и поставити пумпно постројење у оквиру круга саме фабрике. Локациски гледано 

целокупан систем би се протезао кроз јавну површину са лаком могућношћу интервенција 

услед запушења. Укупна дужина система би била око 2100м. 

Прва фаза пројекта је у току. Обезбеђена су финансијска средства за израду пројектно-

техничку документацију.  
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Очекивани резултати Изграђена фекалне канализације  

Повезивање на систем за пречишћавање отпадних вода 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежно министарство 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Извођење радова - I фаза је изградња крака фекалне канализације Л=1018м 

Активност 2: Извођење радова - II фаза је изградња крака фекалне канализације Л=405м 

Активност 3: Извођење радова - III фаза је изградња крака фекалне канализације Л=668м 

Активност 4: Извођење радова - IV фаза је изградња Пумпног постројења 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 36.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 50% 

Донатор(Надлежна министарства) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Изливање отпадних вода пре почетка радова  

Временски услови 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Изградња фекалне канализације  – Топола село – Радна зона - Ливаде 

Сврха пројекта Регулисање одвода отпадних вода 

Област 
Инфраструктура 

Оперативни циљ 
2.3.1. Изградити 20 км фекалне канализације на подручју насељених места општине 

Топола до 2027. године  

Кратак опис пројекта Побољшати комуналну инфраструктуру кроз изградњу фекалне канализације за Радну 

зону – Ливаде , према Просторном плану општине Топола. 

Новопројектована фекална канализација би представљала решење проблема за постојећа 

и новопланирана предузећа која послују у овој Радној зони.  

Систем фекалне канализације би се пројектовао од крајњих корисника ка постојећем 

систему – Северни слив. Неопходно изградити сабирницу и поставити пумпно 

постројење. Локацијски гледано целокупан систем би се протезао кроз јавну површину са 

лаком могућношћу интервенција услед запушења. Укупна дужина система би била око 

6000м. 

Очекивани резултати Изграђена фекалне канализације  

Повезивање на постојећи систем за прикупљање отпадних вода 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежно министарство 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Извођење радова - I фаза је изградња фекалне канализације  

Активност 2: Извођење радова - II фаза је изградња Пумпног постројења 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 50.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 50% 

Донатор(Надлежна министарства) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Изливање отпадних вода пре почетка радова  

Временски услови 
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Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Изградња фекалне канализације  – Топола село – Митровчић, Ваганац 

Сврха пројекта Регулисање одвода отпадних вода 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 

2.3.1. Изградити 20 км фекалне канализације на подручју насељених места општине 

Топола до 2027. године  

Кратак опис пројекта Побољшати комуналну инфраструктуру кроз изградњу фекалне канализације за део 

Тополе села – Митровчић и Ваганац, крај протеже се на око 7км² и налази се западно од 

Тополе. 

Новопројектована фекална канализација би представљала решење проблема за свих 40 до 

60 домаћинстава као и за нова преузећа и постројења која ће се изградити у овом делу 

општине Топола. Систем фекалне канализације би се пројектовао као гравитациони од 

крајњих корисника па све до фабрике за прераду отпадних вода.  

Укупна дужина система би била око 1500м. 

Очекивани резултати Изграђена фекалне канализације  

Повезивање на систем за пречишћавање отпадних вода 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежно министарство 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Извођење радова - I фаза је изградња крака фекалне канализације Л=550м 

Активност 2: Извођење радова - II фаза је изградња крака фекалне канализације Л=450м 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 25.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 50% 

Донатор(Надлежна министарства) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Изливање отпадних вода пре почетка радова  

Временски услови 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Изградња фекалне канализације  – село Винча 

Сврха пројекта Регулисање одвода отпадних вода 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 

2.3.1. Изградити 20 км фекалне канализације на подручју насељених места општине 

Топола до 2027. године  

Кратак опис пројекта Побољшати комуналну инфраструктуру кроз изградњу фекалне канализације за село 

Винчу. Новопројектована фекална канализација би представљала решење проблема за 

70% домаћинстава у селу. Систем фекалне канализације би се пројектовао као 

гравитациони од крајњих корисника па све до постројења за прераду отпадних вода и био 

би одвојен од постојећег система који обухвата пре свега варош Тополу. Укупна дужина 

система би била око 10.000м. 

Очекивани резултати Изграђена фекалне канализације  

Повезивање на систем за пречишћавање отпадних вода 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежно министарство 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 
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Опис активности Опис 

Активност 1: Извођење радова - I фаза је изградња фекалне канализације  

Активност 2: Извођење радова - II фаза је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 120.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 50% 

Донатор(Надлежна министарства) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Изливање отпадних вода пре почетка радова  

Временски услови 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Реконструкција линије муља на постројењу за прераду отпадних вода „Каменица“ 

Сврха пројекта Стварање услова за кавлитетније функционисање технолошког процеса прераде отпадних 

вода 

Област инфраструктура 

Оперативни циљ 
Изградња објекта  и набавка опрема за механичку дехидрацију муља 

Кратак опис пројекта Пројектне активности  подразумевају изградњу новог објекта за механички дехидратор, 

набавку и инсталирање потребне опреме. Постојећи гравитациони систем угушћивања 

муља показао се као не ефикасан и застарео што је за последицу имало дугогодишње 

проблеме око евакуције муља који је производ технолошког процеса. Досадашњи систем 

третмана муља константно оптерећује систем и често прави застоје у  његовом коначном 

одлагању. Пројектне активности су започете урађена је потребна пројектно-техничка 

документација. И објекат за потребну опрему је у фази изградње. За реализоване 

пројектне активности до сада је утрошено 4.900.000,00 динара обезбеђених из Еко фонда 

општине Топола. 

Очекивани резултати Реализације пројектних активности промениће третман муља на постројењу отпадних 

вода “Каменица” . Очекује се смањење запремине произведеног муља, његово лакше 

депоновање и евакуацију са постројења. Резултат механичке  дехидрације муља је 

побољшање технолошког процеса и смањење оптрећења целокупног система  прераде 

отпадне воде.    

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

 

Надлежно министарство 

донатори 

Обезбеђивање услова за ефикасно 

спроводјење пројектних активности 

Обезбеђивање средстава за  следеће фазе  

Обезбеђивање  средстава за следеће фазе  

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда пројектно-техничке документације- реализовано  900.000,00 РСД 

Активност 2: Изградња објекта за потребну опрему- реализација у току 4.000.000,00 РСД 

Активност 3: Набавка, инсталирање и пуштање у рад опреме за механичку дехидрацију муља -

планирана пројектна активност  10.525.000,00 РСД 

Трајање пројекта У зависности од обезбеђивање потребних средстава  

Укупан буџет 14.525.000,00 

Извори финансирања Будзет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) 0% 

Ризици:  
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Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Израда пројектно- техничке документације за реконструкцију предтремана отпадне воде 

на постројењу за прераду отпадних вода “ Каменица” 

Сврха пројекта Стварање услова за кавлитетније функционисање технолошког процеса прераде отпадних 

вода 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ Изналажење најефикаснијег решења за реконструкцију предтремана отпадне воде 

Кратак опис пројекта Као прва фаза  реконструкције линије отпадне воде у делу предтретмана подразумева 

израду потребне пројектно-техничке документације са конкретним фазама и са 

понудјеним најбољим технолочким решењима.  

Очекивани резлтати Нова технолошке решење у технолошком процесу прераде отпадне воде  обезбедјују 

ефикаснији предтретман отпадне воде, а самим тим И успешнији поступак прераде 

ефлунета у следећим фазама процеса. Ефикасан предтретман омогућује већи проценат 

пречишћености отпадне воде отклањајучи на самом почетку процеса највећи могући 

проценат чвстог отпада који само опртерећује процес. 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

 

Надлежно министарство 

донатори 

Обезбеђивање услова за ефикасно 

спровођење пројектних актевности 

 Обезбеђивање потребних средстава  

 Обезбеђивање потребних средстава  

Опис активности опис 

Активност 1: Израда пројектно-техничке документације 

Трајање пројекта 1 година 

Укупан будзет 300.000,00 РСД 

 Будзет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (Надлежно министарство) 50% 

Ризици:  

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Израда базе података о сеоским гробљима 

Сврха пројекта Боље управљање гробљима и оствариравење прихода 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.3.3. Уредити 50% сеоских гробаља до 2027.године 

Кратак опис пројекта У оквиру комуналног система гробља заузимају посебан положај и не могу се третирати као обичан 

сервис. Посебан проблем су сеоска гробља којима се углавном лоше управља. Овај проблем се може 

решити мапирањем гробља. Осим геодетских снимања као и снимања из ваздуха (дроном) 

мапирање подразумева и коришћење софтвера који омогућава да свака месна зајеница уноси 

податке за своја гробља. Сви ти подаци се обједињују у једну релациону базу података.  

Очекивани резултати Боље управљање гробљима  

Остваривање прихода 

Управљање базама података о: гробним местима, сахрањенима, грађанима закупцима, уговорима и 

рачунима. 

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

ЈКСПТопола 

Надлежноминистарство 

Донатори 

ОбезбеђивањеусловазаефикасноСпровођењепројект

нихактевности 

Обезбеђивањепотребнихсредстава 

Опис активности Опис 

Активност 1: Геодетско снимање гробља 

Активност 2: Снимање гробља дроном 

Активност 3: Повезивање на дигиталној карти локације гробних места са базама података 

Активност 4: Омогућити месним заједницама да воде гробну евиденцију 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 4.000.000динара 

 БуџетопштинеТопола 50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање 0% 

Ризици: Неприпремљеност и неорганизованост месних заједница за вођење гробних евиденција 
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Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Реконструкција водоводне мреже старије од 20 године 

Сврха пројекта Смањење губитака у водоводној мрежи 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта Градско језгро Тополе још увек користи поједина изворишта и делове дистрибуционе 

мреже из 1910.године када је и започето јавно водоснабдевање. Дужина водоводне мреже 

на подручју општине Топола која чини централни систем водоснабдевања износи око 72 

км. Од тога највећи део од  20км (30%) чине металне, поцинковане цеви  где су највећи 

губици. У последњих 10 година измерени су просечни губици од око 45 %.У периоду од 

2004. до 2016.године комунално предузеће у циљу решавања овог проблема извршило је 

зонирање града, реконструкцију свих изворишта, резервоара и објеката који су саставни 

део система водоводснабдевања, али у недостаку средстава изостала је реконструкција 

дистрибутивне мреже која временом постаје све већи проблем. 

Реализацијом овог пројекта створили би се услови за реконструкцију најстаријих делова 

градске водоводне мреже, чиме би се смањили губици, успоставило стабилно 

водоснабдевање и обезбедили основни услови за боље искоришћење постојећих водних 

ресурса. 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Уређење сеоских гробаља 

Сврха пројекта Стварање јавно-приватног партнерства у сврси чишћења и уређивања гробаља 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.3.3. Уредити 50% сеоских гробаља до 2027.године 

Кратак опис пројекта Потребно је склопити партнерсто са одређеном приватном службом која ће бринути о 

одржавању сеоских гробаља, изношењу смећа и осталим пословима  у склопу одржавања 

опреме објеката на њему. Обавеза је и редовно оджавање хигијене комплетне површине 

гробаља, уређење и одржавање зелених површина, као и одржавање украсног и осталог 

растиња. Након завршетка кошења и сечења , вршило би се прикупљање траве и осталог 

растиња, потом би се вршио утовар и транспорт специјализованим возилима на локацију 

за депоновање отпада. Поред наведеног, предвиђена би била и пролећна/јесења садња 

цвећа на свим местима где је то предвиђено. 

Планом одржавања предвиђено било би предвиђено и постављање типских посуда, 

контејнера у којима би посетиоци могли да одложе сав отпад приликом посете. Уређење 

би предвиђало и постављање табли на којима би се грађанство информисало о 

преминулима, заказаним парастосима и осталим актвностима на гробљу. 

Служба би била у обавези и да изгради и уреди стазе за кретање пешака, као и да уреди 

прилазе капелама за моторна возила погребних служби, док би се у току зиме вршило 

уклањање снега и леда унутар гробља. 

Очекивани резултати Пронаћи адекватног партнера који се бави уређењем гробаља 

Договорити међусобна права и обавезе 

Очишћена и уређена сеоска гробља у 27 месних заједница општине Топола 

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери 

и њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

ЈКСПТопола 

Надлежноминистарство 

Донатори 

Обезбеђивањеусловазаефикасноспровођењепр

ојектнихактивности 

Обезбеђивањепотребнихсредстава 

Опис активности Опис 

Активност 1: Склапање јано-приватног партнерства 

Активност 2: Чишћење сеоских гробаља 

Активност 3: Уређење сеоских гробаља 

Трајање пројекта 10 година 

Укупан буџет 10.000.000динара 

 БуџетопштинеТопола 0% 

Приватна служба 100% 

Ко-финансирање 0% 

Ризици:  
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Очекивани резултати Замењена стара водоводна мрежа 

Смањени губици 

Боља искоришћеност постојећих водних ресурса 

Обезбеђивање услова за нове прикључке 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери 

и њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежна министарства 

Општина Топола 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда пројектно техничке документације 

Активност 2: Избор извођача радова 

Активност 3: Извођење радова  на реконструкцији водоводне мреже 

Трајање пројекта 10 година 

Укупан бужет 20.000.000динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор(надлежно министарство) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недостатак средстава 

Нерешени имовинско правни односи  

Понављање поступка јавне набавке 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Обезбеђивање додатних количина воде 

Сврха пројекта 

Стварање услова за обезбеђење додатних количина воде за становништво општине Топола 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта Тренутне количине воде које се користе за снабдевање становништва Тополе и околних 

насеља из расположивих извора воде нису довољне за стабилно и одрживо 

водоснабдевање. Да би се одржало стабилно водоснабдевање док се не реализују циљеви 

из документа „Водопривредна основа републике Србије“, потребно је изнаћи нове 

количине воде које би омогућиле безболни прелаз са локалног на регионални систем 

водоснабдевања Студеница-Лопатница. Као прелазно решење планирано је спровођење 

истражних радова - истражних бушотина са  проналажењем  одговарајућих количина воде 

економски исплативих за експлоатацију и у рангу квалитета воде за пиће за људску 

употребу. 

Очекивани резултати Стабилно снабдевање без рестриктивних мера 

Развој привреде 

Развој општине и стварање услова за нова радна места  

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери 

и њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежна министарства 

Донатори 

Реализација пројекта 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда студије са потенцијалним водоносним локацијама 

Активност 2: Истражне бушотине 

Активност 3: Израда експлоатационих бунара 

Активност 4: Повезивање бунара на постојећи систем водоснабдевања 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 20.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор(надлежно министарство) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Понављање поступка јавне набавке 

Слаба издасност бушотина 
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Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Санација вертикалне таложнице и технолошки прихватљив концепт евакуације муља од процеса прања филтера 

на ПППВ у Јарменовцима 

Сврха пројекта Продужетак века експлотације водног објекета – таложнице и спречавање изливања отпадних вода од процеса 
прања филтерских поља на ПППВ у Јарменовачку реку 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта Након реконструкције ПППВ у Јарменовцима 2004. године, који је унео извесна унапређења самог технолошког 
процеса, искоришћавања пуног капацитета постројења и унапређења целокупног процеса рада, водило се рачуна 

и о уштеди воде из процеса прања филтера, која би се скупљала у посебном базену (компензациони) и након 

таложења нечистоћа, пумпом враћала у процес прераде у вертикалну таложницу,  а исталожени муљ евакуисао. 
Евакуација није технички решена и отпадне воде се евакуишу без пречишћавања. Због еколошког, санитарног, а 

наравно и незанемарљивог аспекта уштеде воде од прања филтера која према слободним проценама износи око 

2000м3 на месечном нивоу потребно је наћи решење за отклањање свих технолошких недостатака на најбољи 
могући начин узимајући у обзир и постојеће стање самих објекат и позната техничка решења. 

Очекивани Резултати Продузетак експлаотационог периода водних објекта 

Уштеда воде од прања филтера  

Већи степен заштите животне средине 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежна министарства 
Донатори 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 
Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда пројектно техничке документације 

Активност 2: Избор извођача радова 

Активност 3: Извођење радова  

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 1.000.000динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор(надлежно министарство) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Понављање поступка јавне набавке 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Изградња водоводне линије од изворишта “Божурња” до резервоара Опленац 

Сврха пројекта Сворити услове за стабилнији систем водоснабдевања 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта Овај пројекат је већ у одређеној фази реализаије. За изградњу потисног цевовода је израђена пројектно-

техничка документација (пројекат за грађевинску дозволу). Водоводна линија потисног цевовода је 
пројектована од изворишта „Божурња“ до резервоара „Опленац“ у дужини од 2650м. Пројектовани цевовод је 

потисни са искључивом наменом напајања резервоара без могућности израде било каквих пркључака.  

Изградњом потисног цевовода обезбедили би се услови за стабилнији систем водоснабдевања поготово у 
летњим месецима јер би се у том случају вишак воде који се јавља на изворишту у потпуности искористио што 

сада није случај. 

Очекивани Резултати Израда пројектно-техничке документације 

Извођење радова 
Изграђен потисни цевовод  

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

ЈКСПТопола 
Надлежноминистарство 

Донатори 

ОбезбеђивањеусловазаефикасноСпровођењепројектнихакт
евности 

Обезбеђивањепотребнихсредстава 

Обезбеђивањепотребнихсредстава 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда пројектно-техничке документације (пројекат за извођење) 

Активност 2: Предходни и геодетски радови 

Активност 3: Ископ рова, постављање цеви  и обезбеђивање градилишта 

Активност 4: Бетонски, армирачки и монтерски радови водовода 

Активност 5: Остали и електро радови 

Активност 6: Техничка регулација саобраћаја у току извођења радова 

Активност 7: Обезбедити технички надзор 

Активност 8: По завршетку радова површине довести у првобитно стање 

Активност 9: Издавање употребне дозволе 

Трајање пројекта 1 година 

Укупан буџет 28.000.000динара 

 БуџетопштинеТопола 50% 

Донатор(надлежно министарство) 50% 

Ко-финансирање 0% 

Ризици:  



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA         Година XXI        Број 7        16. мај 2017.     страна  88 

 
 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Уградња секторских мерача протока 

Сврха пројекта Конрола потрошње воде у градском језгру и откалњање губитака  

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта Постојећи систем водоснабдевања на територији општине Топола састоји се из две велике 

целине:ПППВ „ЈАРМЕНОВЦИ“ и четири  резервоара на Опленцу Р1, Р2, Р3 и РО и три градска 

изворишта. ППП „ЈАРМЕНОВЦИ“ је реконструисана 2005. године, и уведен је СЦАДА систем 

праћења.Остатак мреже је доста стар, а поједини делови датирају још из периода пре Другог 

светског рата. Највећи проблем у водоснабдевању су губици у дистрибутивној мрежи.Ради 

решавања проблема са губицима у мрежи водоснабдевања, који по подацима из ЈКСП ТОПОЛА, 

износе око 45%, потребно је увести систем на основу кога би губицибили смањени на око 

прихватљивих 30%. Предлог је да се на сва важнија чворишта у мрежи водоснабдевања уграде 

одговарајућа мерила протока, како би се губици правовремено детектовали и уклонили. 

Очекивани Резултати Унапређење система праћења и управљања производњом и дистрибуцијом воде  

Смањење губитака воде у градској мрежи 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда елабората о одређивању локација за постаљање мерача протока  

Активност 2: Набавка и уградња мерача протока 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 6.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор(надлежно министарство) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недостатак средстава 

Понављање поступка јавне набавке 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Увођење водомера са даљинским очитавањем 

Сврха пројекта Контрола потрошње воде  

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта ЈКСП Топола поседује 3800 прикључака на градску мрежу. Доминирају прикључци  за грађанство, 

а мањи део се односи на привреду. Тренутно се водомери очитавају мануелно, тако што инкасанти 

обилазе кориснике и уписују стања потрошње. Приликом читања дешавају се проблеми на терену 

који онемогућавају редовно очитавање(закључан објекат, недуступан водомер, временски услови 

итд). Циљ пројекта је  прецизније и редовније читање стања, смањење грешке (људски фактор), 

смањења рекламација корисника, тачна процена губитака  и смањење броја ангажованих радника 

на овим позицијама што води ка одрживости система. 

Очекивани резлтати Прецизно и тачно читање стања у равномерним интервалима 

Смањене грешке у очитавању, ређе рекламације и задовољнији корисници 

Орживост службе наплате 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Набавка опреме за детекцију губитака 

Активност 2: Увођење софтвера за обраду података 

Трајање пројекта 7-10 година 

Укупан будзет 25.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор(надлежно министарство) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Понављање поступка јавне набавке 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Набавка колератора за идентификацију кварова на мрежи 

Сврха пројекта Детекција губитака у водоводоводној мрежи 
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Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта ЈКСП Топола поседује око 75км водоводне мреже различитог промера, изграђене од различитих 

материја и различите старости. Поједини делови мреже (око 20км) датирају из 1910 године, када је 

и изграђен први водовод у Тополи. То су поцинковане цеви, на којима има индиција да постоје 

појачана цурења воде. То је документовано анализом губитака  од стране стручне службе ЈКСП 

Топола и износе око 45%. Циљ је да се набавком одговарајуће опреме за детекцију губитака и 

оспособљавањем кадрова за рад са њом, детектују губици и санирају у што краћем року. 

Очекивани резлтати Реконструисани делови  водоводне мреже 

Стабилно водоснабдевање 

Могућност за остваривање нових прикључака 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Набавка опреме за детекцију губитака  

Активност 2: Обука радника за рад са опремом 

Активност 3: Детекција губитака на водоводној мрежи 

Активност 4: Реконструкција делова  дотрајале мреже 

Трајање пројекта 5 године 

Укупан будзет 2.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор(надлежно министарство) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Понављање поступка јавне набавке 

 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Побољшање система водоснабдевања у сеоским месним заједницама општине Топола у циљу 

унапређења пољопривредне производње 

Сврха пројекта Стварањеусловазабржиразвојпољопривредеисела 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта У сеоском подручју Општине Топола становништво се бави интензивном пољопривредном 

производњом која захтева стално обезбеђење довољних количина воде, нарочито у вегетационом 

периоду. Услови водоснабдевања у овом подручју су тешки. Присутни су бројни проблеми везани за 

изворшта, капацитет и квалитет вода које се користе. Многа сеоска домаћинства, због 

конфигурације терена и квалитета земљишне подлоге, довољне количине воде, како за пиће тако и 

за наводњавање, могу да обезбеде једино из артерских бушотина, класичних бунара или стварањем 

резерви воде у акумулационим базенима. 

Имајући у виду значај напретка пољопривреде и села за економски напредак локалне заједнице, 

ОпштинаТопола је у 2012, 2013, 2014 и 2015. години пружила финансијску подршку сеоским 

домаћинствима приликом обезбеђења додатних количина воде за водоснабдевање у пољопривреди. 

Како би се што већи број домаћинстава обезбедио потребним количинама воде за водоснабдевање у 

пољопривреди, Општина ће средствима локалног буџета финансијски подстицати сеоска 

домаћинства прилком израде објеката за водоснабдевање у пољопривреди. 

Пројекат предвиђа подршку групи пољопривредних домаћинстава из Доње Трнаве на санацији 

објекта за водоснабдевање у циљу стварања услова за бављење пољопривредном производњом.  

Ради спровођења пројектног задатка расписаће се јавни позив за прикупљање захтева 

заинтересованих пољопривредних газдинстава за суфинансирање радова на изградњи објеката за 

водоснабдевање у пољопривреди. 

Очекивани Резултати Образована комисија за спровођење поступка оглашавања и прикупљање захтева пољопривредних 

произвођача; 

Спроведен поступак јавног оглашавања; 

Мапиране потребе за финансијску подршку 

Донета одлука о одобравању средстава по захтевима 

Пружена финансијска подршка за око 50 пољопривредних газдинстава по поднетим захтевима 

Унапређен систем водоснабдевања у пољопривреди 

Допринос локалном економском развоју 

Водећи партнер: Општина Топола 
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Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина Топола 

Агробизнисцентар – Винча, Топола 

Сеоске месне заједнице 

Заинтересована пољопривредна газдинства са 

подручја ОпштинеТопола 

Донатори 

Спровођење пројекта и поступка јавног 

оглашавања, доношење решења, суфинансирање 

Израда пројекта, прикупљање документације, 

мапирањепотреба, праћење реализације, 

евалуација, мониторинг и текући послови на 

реализацији 

Сарадња на реализацији пројекта 

Суфинансирање и остали видови доприноса 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Образовање комисије за спровођење поступка оглашавања и прикупљање захтева пољопривредних 

произвођача; 

Активност 2: Објављивање јавног позива; 

Активност 3: Прикупљање и обрада поднетих захтева; 

Активност 4: Мапирање потреба; 

Активност 5: Доношење одлуке о одобравању средстава по поднетим захтевима; 

Активност 6: Доношење појединачних решења;  

Активност 7: Мониторинг и евалуација 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 10.000.000 динара 

 Буџет општине Топола 100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање 0% 

Ризици:  

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Изградња акумулације на Јарменовачкој реци у сврси водоснабдевања 

Сврха пројекта Стварање услова за обезбеђење додатних количина воде за становништво општине Топола 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 
2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта Пројектом се предлаже изградња једње мање акумулације на јарменовачкој реци чиме би се 

прихватили и привели вишкови воде из овог слива. Може се  формирати акумулациони простор 

потребан за изравнање протока воде за задовољавање потреба потрошача са овог система. Цео 

сиситем је конципиран на гравитационом принципу и користио би садашње доводне цевоводе 

(уколико задовољавају повишене притиске у мрежи). Да би било могуће транспортовање воде у 

различитим смеровима (у периоду већих вода (зима - пролеће) до акумулације и обрнутим смером 

из акумулације ка филтер станици у периоду маловођа (лето - јесен)), водозахват на јарменовачкој 

реци је потребно да буде на коти ~460 mnm, а према хидрауличком прорачуну. 

Очекивани Резултати Стабилно снабдевање без рестриктивних мера 

Развој привреде 

Развој општине и стварање услова за нова радна места  

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

ЈКСПТопола 

Надлежноминистарство 

Донатори 

Обезбеђивањеусловазаефикасноспровођењеп

ројектнихактевности 

Обезбеђивањепотребнихсредстава 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда пројектно-техничке документације (пројекат за извођење) 

Активност 2: Предходни и геодетски радови 

Активност 3: Покренут и завршен поступак обједињене процедуре 

Активност 4: Извођење радова 

Активност 5: Обезбедити технички надзор 

Активност 6: Издавање употребне дозволе 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 120.000.000 динара 

 БуџетопштинеТопола 10% 

Надлежно министарство 90% 

Ко-финансирање 0% 

Ризици: Неповољне временске прилике 
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Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Реконструкција водоводне мреже у Блазнави  

Сврха пројекта Стварање услова за бржи развој села и бољи живот сеоског становништва 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.2. Реконструкција водовода и успостављање ефикасног система управљања водоводом 

до 2027. године применом законске регулативе 

Кратак опис пројекта Завршени су радови на првој фази изградње водоводне мреже у Блазнави. Укупна дужина 

водовода је 14км. Уређена су изворишта и део магистарлне мреже. Потребно је да се 

уради други део магистралне мреже, секундарна мрежа и два резервоара питке воде, а 

потом објекат преда Јавном комунално-стамбеном предузећу Топола на газдовање. 

Очекивани Резултати Изграђена водоводна мрежа 

Изграђена 2 резервоара питке воде 

Изграђена секундарна водоводна мрежа 

Објекат предат ЈКСП Топола на газдовање 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери 

и њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

МЗ Блазнава 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Допринос у натури и суфинансирању 

Финансијска подршка 

 

Опис активности Опис 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Изградња акумулација за наводњавање пољопривредних површина 

Сврха пројекта Стварањеусловазабржиразвојпољопривредеисела 

Област Пољопривреда 

Оперативни циљ 2.4.1. Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања 

Кратак опис пројекта У селима Винча, Пласковац и Блазнава пројектом се предвиђа наводњавање око 350 

хектара воћњака.  Потребно је изградити два резервоара, који ће се пунити водом из реке 

Јасенице. Пројектним активностима предвиђени су кораци који ће се предузети 2017. и 

2018.године. Водом ће се надодњавати око 900 парцела. Очекивања су да ће наводњене 

површине повећати принос за око 30 одсто. 

Очекивани Резултати Осавремењавање производње  

Смањене зависности од климатских услова 

Повећање приноса за 30% 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

ВП „Србијаводе“  

Завод за хидротехничке мелиорације 

Института за водопривреду „Јарослав 

Черни“ 

Обезбеђивање услова за ефикасно 

Спровођење пројектних актевности 

 Обезбеђивање потребних средстава  

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Предаја идејног решења  

Активност 2: Започети поступак обједињене процедуре 

Активност 3: Издавање локацијских услова 

Активност 4: Завршетак поступка израде студије оправданости са идејним пројектом 

Активност 5: Израдити пројекат за грађевинску дозволу 

Активност 6: Очекује се израда дистрибутивне мреже до хидраната за прикључење корисника 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 190.000.000 динара 

 Буџет општине Топола 0% 

Буџет Републике Србије  100% 

Ко-финансирање 0% 

Ризици: Неповољни временски услови 

Нерешени имовинско – правни односи 
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Активност 1: Извођење радова на изградњи другог дела водоводне мреже  

Активност 2: Извођење радова на изградњи два резервоара питке воде 

Активност 3: Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже 

Активност 4: Спровођење поступка предаје објекта Јавном комунално-стамбеном предузећу Топола на 

газдовање 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 15.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор(надлежно министарство) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Неспоразуми на нивоу сеоске средине 

Понављање поступка јавне набавке 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Реконструкција водоводне мреже у Овсишту 

Сврха пројекта Стварање услова за бржи развој села и бољи живот сеоског становништва 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.2. Реконструкција водовода и успостављање ефикасног система управљања водоводом 

до 2027. године применом законске регулативе 

Кратак опис пројекта У селу Овсиште постоји сеоски водовод који је у веома лошем стању због чега је 

потребна његова реконструкција. Потребно је израдити пројектно-техничку 

документацију за реконструкцију водоводне мреже и изградњу резервоара питке воде, 

изградити резервоар питке воде и реконструисати водоводну мрежу, а потом објекат 

предати Јавном комунално-стамбеном предузећу Топола на газдовање. 

Очекивани резултати Израђена пројектно-техничка документација 

Спроведен поступак јавне набавке радова – иградња резервоара и реконструкција 

водоводне мреже и одабран најповољнији понуђач 

Изграђен езервоар питке воде Реконструисана водоводна мрежа 

Објекат предат ЈКСП Топола на газдовање 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

МЗ Блазнава 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Допринос у натури и суфинансирању 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Извођење радова на изградњи другог дела магистралне водоводне мреже  

Активност 2: Извођење радова на изградњи два резервоара питке воде 

Активност 3: Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже 

Активност 4: Спровођење поступка предаје објекта Јавном комунално-стамбеном предузећу Топола на 

газдовање 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 17.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор(надлежно министарство) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Неспоразуми на нивоу сеоске средине 

Понављање поступка јавне набавке 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Реконструкција водоводне мреже у Винчи и Плаковцу 

Сврха пројекта Стварање услова за бржи развој села и бољи живот сеоског становништва 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.2. Реконструкција водовода и успостављање ефикасног система управљања водоводом 

до 2027. године применом законске регулативе 

Кратак опис пројекта У селу Винчи и Пласковцу постоји сеоски водовод који је неопходно реконструистаи. 

Потребно је израдити пројектно-техничку документацију за реконструкцију водоводне 

мреже и изградњу два резервоара питке воде, изградити резервоаре питке воде и 
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реконструисати водоводну мрежу, а потом објекат предати Јавном комунално-стамбеном 

предузећу Топола на газдовање. 

Очекивани резултати Израђена пројектно-техничка документација 

Спроведен поступак јавне набавке радова – изградња резервоара и реконструкција 

водоводне мреже и одабран најповољнији понуђач 

Изграђена два резервоара питке воде  

Реконструисана водоводна мрежа 

Објекат предат ЈКСП Топола на газдовање 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

МЗ Винча 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Допринос у натури и суфинансирању 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда пројектно-техничке документације 

Активност 2: Спровођење поступка јавне набавке радова – изградња резервоара и реконструкција 

водоводне мреже 

Активност 3: Извођење радова на изградњи два резервоара питке воде и на реконструкцији водоводне 

мреже 

Активност 4: Спровођење поступка предаје објекта Јавном комунално-стамбеном предузећу Топола на 

газдовање 

Трајање пројекта 18 месеци 

Укупан буџет 85.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Неспоразуми на нивоу сеоске средине 

Понављање поступка јавне набавке 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Изградња водоводне мреже Топола - Наталинци 

Сврха пројекта Стварање услова за бржи развој села и квалитетнији живот сеоског становништва 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.4.2. Реконструкција водовода и успостављање ефикасног система управљања водоводом 

до 2027. године применом законске регулативе 

Кратак опис пројекта Тренутно у месним заједницама Јунковац, Наталинци и део Жабара не постоји изграђена 

водоводна мрежа. У употреби је бунарска вода која представља техничку воду. 

Пројекат подразумева изградњу нове водоводне мреже од Тополе до Наталинаца. 

Очекивани резултати Израђена пројектно-техничка документација  

Прибављене потребне сагласности 

Спроведен поступак јавне набавке радова – иградња водоводне мреже и одабран 

најповољнији понуђач 

Изграђена магистрална водоводна мрежа 10 км 

Изграђена секундарна водоводна мрежа 10 км  

Објекат предат ЈКСП Топола на газдовање 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП 

МЗ Јунковац, Жабаре и Наталинци 

Надлежна министарства 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Допринос у натури и суфинансирању 

Финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда пројектно-техничке документације и прибављање потребних сагласности 

Активност 2: Спровођење поступка јавне набавке радова – иградња водоводне мреже  

Активност 3: Изградња магистралног водовода у дужини од 10 кми изградња секундарне водоводне 

мреже у дужини од 10 км 

Активност 4: Спровођење поступка предаје објекта Јавном комунално-стамбеном предузећу Топола на 

газдовање 
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Трајање пројекта 3 године 

Укупан буџет 120.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 80% 

Донатор(који?) 20% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Неспоразуми на нивоу сеоских заједница 

Временски услови 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Програм развоја туризма општине Топола  

Сврха пројекта Омогућавање бољих и квалитетнијих услова за рад у туризму 

Област: Туризам 

Оперативни циљ: 2.5.1. Израдити програм развоја туризма општине Топола у складу са Стратегијом развоја 

туризма РС 

Кратак опис пројекта: Пројектом се предвиђа израда програма развоја туризма „Топола/Опленац 2017-2021“ 

који ћекао плански документ бити усаглашен са Стратегијом развоја туризма Републике 

Србије.  

Програм ће  анализирати снаге, слабости и претње, али и могућности даљег развоја 

туризма општине Топола. Дефинисаће се визија развоја туризма Тополе/Опленца и 

сагледа ће се развијеност кључних туристичких производа. Израдом програма доћи ће се 

до решења које ће Тополу позиционирати на право место изузетне туристичке 

дестинације. На тај начин свим  чиниоцима туристичке привреде биће омогућени бољи и 

квалитетнији услови за рад. 

Овај пројекат је у почетној фази реализације. 

Очекивани резултати: Израђен програм развоја туризма општине Тополе 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Надлежно министарство 

Туристичка организација Топола 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Анализа услова општине Топола 

Активност 2: Дефинисање визије и мисије  

Активност 3: Усаглашавање програма са Стратегијом развоја туризма РС 

Активност 4: Израда програма развоја туризма 

Трајање пројекта: 6 месеци 

Укупан буџет: 500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 100% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Акцион план развоја туризма општине Топола 

Сврха пројекта Омогућавање бољих и квалитетнијих услова за рад у туризму 

Област: Туризам 

Оперативни циљ: 2.5.1. Израдити програм развоја туризма општине Топола у складу са Стратегијом развоја 

туризма РС 

Кратак опис пројекта: Пројектом се предвиђа израда програма развоја туризма „Топола/Опленац 2017-2021“  и 

биће као плански документ усаглашен са Стратегијом развоја туризма Републике Србије.  

Програм ће  анализирати снаге, слабости и претње, али и могућности даљег развоја 

туризма општине Топола. Дефинисаће се визија развоја туризма Тополе/Опленца и 

сагледа ће се развијеност кључних туристичких производа. Израдом програма доћи ће се 

до решења које ће Тополу позиционирати на право место изузетне туристичке 

дестинације. На тај начин свим  чиниоцима туристичке привреде биће омогућени бољи и 

квалитетнији услови за рад. 

Овај пројекат је у почетној фази реализације. 
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Очекивани резултати: Израђен план развоја туризма општине Тополе 

Дефинисани пројектни концепти из области туризма 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Надлежно министарство 

Туристичка организација Топола 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Дефинисање стратешких и оперативних циљева развоја туризма 

Активност 2: Дефинисање пројектних концепата 

Трајање пројекта: 6 месеци 

Укупан буџет: 500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 100% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Уређење изложбено-продајног простора 

Сврха пројекта Стварање услова за побољшање туристичке понуде и продају производа народне 

радиности опленачког краја 

Област Туризам 

Оперативни циљ 2.5.2. До 2027. године повећати информисаност посетилаца кроз унапређење промотвних 

активности 

Кратак опис пројекта У Тополи, као туристичком месту, не постоји адекватна понуда сувенира и других 

производа који су интересантни за посетиоце. Наиме, на самом Опленцу постоје два 

киоска са сувенирима и сувенирница у хотелу Опленац, али у централном делу града 

таквих садржаја нема. 

Из поменутих разлога би било корисно организовати продајно - изложбени простор у 

једној од централних улица, где ће понуда бити шира од постојеће, која је претежно 

везана за краљевску породицу и њихову задужбину. За овај пројекат потребна је завршна 

фаза која обухвата опремање ентеријера Визиторског центра. 

Очекивани Резултати Израђена пројектно-техничка документација 

Донета одлука о уређењу изложбено-продајног простора  

Набављена опрема и опремљен изложбено-продајни простор 

Донета одлука о давању изложбено-продајног простора на коришћење и управљање  

Побољшана туристичка понуда и и повећани приходи од продаје производа народне 

радиности 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Месне заједнице  

Сеоска домаћинства 

Надлежно министарство 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда пројектно-техничке документације 

Активност 2: Доношење одлуке о уређењу изложбено-продајног простора  

Активност 3: Опремање изложбено-продајног простора 

Активност 4: Предавање изложбено-продајног простора на коришћење и управљање надлежној 

организацији 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 1.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици:  
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Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Опремање простора за “Бизнис-клуб” центар 

Сврха пројекта Стварање бољег пословног амбијента  

Област: Привреда и предузетништво 

Оперативни циљ: 2.5.2. До 2027. године повећати информисаност посетилаца кроз унапређење промотвних 

активности 

Кратак опис пројекта: Основна идеја пословног Бизнис клуб центра је да окупи, међусобно увеже, рекламира и 

информише пословне сараднике из различитих бранши те да на тај начин утиче на 

повећање протока роба и услуга на тржишту. 

У сврху продуктивнијег, успешнијег и наплативијег пословања, осим рекламе, Бизнис 

клуб нуди различите могућности као што су куповина робом/услугама или пак услуге 

посредништва и консалтинга. 

Овим пројектом би  се опремиле просторије које би биле у функцији “Бизнис-клуб” 

центра. 

Очекивани резултати: Опремање простора  

Привлачење људи да бораве у Тополи који имају заједничке интересе у вези свог 

пословања 

Размена идеја и стварање могућности за инвестирање 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Надлежно министарство 

Туристичка организација Топола 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке 

Активност 2: Набавка опреме и намештаја 

Активност 3: Опремање простора  

Активност 4: Израда wеб странце 

Трајање пројекта: 1 година 

Укупан буџет: 800.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 20% 

Донатор 80 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Смештај у сеоским домаћинствима 

Сврха пројекта Стварање услова за побољшану туристичку понуду и економски напредак села 

Област Туризам 

Оперативни циљ 2.5.3. Унапредити туристичке и угоститељске  капацитете на територији општине  

Кратак опис пројекта Захваљујући богатом културном наслеђу , Топола са Опленцем и околином спада у 

најзначајније културно-историјске целине које привлаче многобројне посетиоце из наше 

земље и читавог света. Међутим, један од основних проблема овог града је недостатак 

разноврсних садржаја и активности који би, сем историјског комплекса, привукли пажњу 

туриста као и недостатак смештајних капацитета за преноћиште гостију. Задужбински 

комплекс у току године посети око 100.000 туриста. 

Како превелик број туриста на релативно малом простору доводи до измене лика 

географског простора, деградације животне средине, као алтернатива за решење овог 

проблема је развој сеоског туризма. 

Већина села се налази на путним правцима према већим градовима те су врло погодна за 

развој сеоског викенд-туризма. Неопходно је пронаћи домаћинства заинтерсована за 

пружање услуга смештаја. 

Пројектом је планирано интервјуисање локалних консултаната – референата Месних 

канцеларија и уз њихову сугестију позивање мештана који ће бити анкетирани. 

Туристичка понуда на селу се формира на локалном нивоу. Неопходно је обезбедити 

организован прихват и смештај гостију. 
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Очекивани Резултати Повећани смештајни капацитети у сеоском туризму 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Министарство пољопривреде 

Пољопривредни произвођачи 

Донатори 

Носилац пројекта 

Сарадник на пројекту 

Суфинансирање – субвенције 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Анкетирање месних заједница  

Активност 2: Одабир домаћинстава заинтересованих за пружања услуге „смештај у сеоском туризму“  

Активност 3: Упознавање домаћинстава са стандардима за смештај у сеоском туризму 

Активност 4: Категоризација некатегоризованих објеката који су већ приведени намени 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост сеоског становништва 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Агротуризам 

Сврха пројекта Стварање услова за побољшану туристичку понуду и економски напредак села 

Област Туризам 

Оперативни циљ 2.5.3. Унапредити туристичке и угоститељске  капацитете на територији општине  

Кратак опис пројекта Млади људи у неким сеоским заједницама немају готово никакву перспективу и 

принуђени су да напусте своје породично имање и да посао траже у већим градским 

центрима. Такође, и жене су принуђене да буду искључиво домаћице у својим домовима 

и ускраћене су за шансу да и саме буду корисни чланови друштва, тј. да зарађују. Са 

друге стране имамо велики број људи који управо из већих градова спас од урбане 

средине тражи у оваквим селима. 

Након претходно завршене едукације што је предмет неког другог пројекта, неопходно 

је помоћи сеоском становништву да опреми своја домаћинства и укључи се у уређење 

села. Потребно је анимирати домаћинства да се укључе у формирање туристичке понуде 

што ће повећати постојећу туристичку понуду у правцу агротуризма. 

Очекивани Резултати Одабрано 12 домаћинстава 

Изведена едукативна екскурзија 

Извршена категоризација одабраних домаћинстава 

Израђене брошуре 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Месне заједнице  

Сеоска домаћинства 

Надлежно министарство 

Спровођење пројекта 

Учествовање у спроводјењу 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Одабир домаћинстава за учествовање у пројекту 

Активност 2: Организовање едукативне екскурзије – посета домаћинствима која се баве сеоским 

туризмом Категоризација одабраних домаћинстава 

Активност 3: Медијска презентација одабраних домаћинстава 

Активност 4: Израда брошура као информативно пропагандног материјала 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Одустајање сеоских домаћинстава у току спровођења пројекта 
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Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Сеоски туризам у функцији економског развоја села 

Сврха пројекта Подизање нивоа знања сеоског становништва о значају развоја сеоског туризма на 

територији општине Топола 

Област Туризам 

Оперативни циљ 2.6.1. Повећати и унапредити туристичке капацитете пружањем услуга у сеоском туризму 

за најмање 50% до 2027. године 

Кратак опис пројекта Општина Топола располаже разновсним потенцијалом када је у питању њено сеоско 

подручје. Поред културно - историјских споменика ту је и изузетно очувана природа, 

занимљиве манифестације које треба унапредити и боље промовисати. Нека од села су 

позната по сеоским манифестацијама и вашарима: Овсиште, Наталинци, Горња Трнава, 

Жабаре, село Липовац (познато по Сликарској колонији), а Клока и Божурња 

(препознатљиви по риболову). 

Едукација о руралном туризму оних који почињу и оних који се већ баве овом врстом 

туризма вршиће се кроз радионице где ће учесници стећи потребно знање како да 

учествују у организацији туристичке дестинације. Упознаће се са правилима и 

стандардима за опремање како сопственог тако и сеоског простора ако желе да се баве 

професионалном туристичком активношћу. 

Локално становништво ће бити упознато са условима и могућностима добијања 

сертификата. 

Очекивани Резултати Едуковано становништво сеоских месних заједница 

Израђено и дистрибуирано упутство за бављење сеоским туризмом 

Изведена посета представника села укључених у пројекат репрезентативним 

објектима сеоског туризма у земљи 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Месне заједнице  

Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Организовање и извођење предавања на тему “Значај сеоског и агро туризма за 

економски напредак села – мотивациони фактори за бављење сеоским туризмом” 

по селима  

Активност 2: Посета домаћинствима која имају развијен сеоски туризам 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост мештана за едукацију 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Едукација сеоског становниства за укључивање у сеоски туризам 

Сврха пројекта Подизање нивоа знања сеоског становништва о значају развоја сеоског туризма на 

територији општине Топола 

Област Туризам 

Оперативни циљ 2.6.2. Едуковати 2% пољопривредних газдинстава до 2027. године 

Кратак опис пројекта На подручју општине Топола постоје изузетни услови за развој сеоског туризма. 

Стратегија развоја пољопривредних домаћинстава налази одговарају ће место у туризму 

анимирањем постојећег природног, привредног, пољопривредног, културног и радног 

потенцијала. 

Како су људи тј. локално становништво веома важан фактор развоја туризма на селу, 

неопходно је извршити одговарајућу едукацију како би локално становништво било 

спремно да се активно укључи у опремање сопственог животног простора за пружање 

квалитетне услуге смештаја у сеоском туризму, анимира туристу и боравак  му учини 

занимљивим. 

Задатак је упознавање сеоског становништва са условима за категоризацију соба за 

смештај туриста у складу са захтевима хигијенско - техничких стандарда, спровођење 

обука становника да се баве сеоским туризмом по угоститељско - туристичким 
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стандардима. 

У селу је потребно изабрати домаћинства која ће задовољити услове и стандарде за 

прихват туриста. Кроз радионице обавити едукацију и прикупити податке о 

домаћинствима која су заинтересована за бављење сеоским туризмом.  

Очекивани Резултати Едуковано сеоско становништво  

Евидентирана домаћинства која су заинтересована за бављење туризмом  

Израђена и дистрибуирана упутства за бављење сеоским туризмом 

Изведена посета домаћинствима која се баве сеоским туризмом 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Месне заједнице  

Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Организовање и извођење радионица по селима  

Активност 2: Контрола евидентираних дома ћинстава и саветовање о прилагођавању објеката условима 

пружања услуге „Смештај у сеоском туризму“ 

Активност 3: Израда и дистрибуција упутства за бављење сеоским туризмом 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост становништва 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Едукација у области туризма и угоститељства 

Сврха пројекта Подизање нивоа знања запослених у угоститељско-туристичким објектима у сврху развоја 

туризма на територији општине Топола / кувари, конобари и рецепционери 

Област: Туризам  

Оперативни циљ: 2.6.2. Едуковати 2% пољопривредних газдинстава до 2027. године 

Кратак опис пројекта: На подручју општине Топола постоје изузетни услови, као и напредни нивои 

инвестиција у протеклих пар годинау развој угоститељско – туристичке понуде општине 

Топола.Такође је присутан и све већи број туриста који бораве у нашој општини. 

Како су људи тј. локално становништво веома важан фактор развоја туризма, неопходно 

је извршити одговарајућу едукацију како би локално становништво било спремно да се 

активно укључи, буде дововљно едуковано јер свим угоститељско – туристичким 

власницима објеката мањка довољно струковних људи, што је још један битан фактор у 

циљу смањења броја незапослених.Задатак је упознавање и едукација свих 

заинтересованих по угоститељско - туристичким стандардима, ради стандардизовања 

начина услуживања, боље презентације самог објекта и понуде, као и активног учешћа у 

подизању боље услуге и већег промета самог објекта.Прикупити податке о објектима 

који су заинтересованида пошаљу своје запослене на едукацију, као и да надограде своје 

пословање, мада је већина заинтересована јер су свесни својих недостатака. Дефинисати 

конкретне задатке и по плану и програму приступити едукацији и практичним обукама. 

Пројектом ће бити обухваћени објекти у самој Тополи, као и регистрована сеоска 

домаћинства у околини саме Тополе, тј. околним селима. 

Очекивани резултати: Евиденција потенцијалних објеката 

Едукација постојећих кадрова 

Едукација потенцијалних кадрова са бироа 

Квалитетнија понуда у самим објектима 

Стандардизација начина услуживања 

Креирање боље гастрономске понуде 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Консалтинг фирме из ове области 

Туристичка организација Тополе 

Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 
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Опис активности: Опис 

Активност 1: Организовање и извођење радионица у самим објектима 

Активност 2: Стандардизација услуге самог објекта у складу са законом и потребама 

Активност 3: Практичне радионице  

Трајање пројекта: 6 месеци 

Укупан буџет: 500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола           100 % 

Донатор(који?) 0 % 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Презентација сеоског туризма у Општини Топола 

Сврха пројекта Промоција туристичких потенцијала сеоског подручја општине Топола; стварање услова 

за економски напредак села 

Област Туризам 

Оперативни циљ 2.6.3. До 2027. године формирати туристичку понуду за сеоска насеља општине Топола 

Кратак опис пројекта Промоција као један од инструмената маркетинг микса је јако ефикасна што се тиче 

промовисања културног туризма општине Топола. Међутим, само сеоско подручје које 

има јак потенцијал за развој је запостављено у сваком смислу па и у смислу промоције. С 

обзиром да још увек није формирана адекватна понуда у смислу смештајних капацитета, 

потребно је анимирати и саме мештане, а и туристе да показу интересовање да посете 

села опленачког краја. Ако би постојало средство промоције као што је туристичка 

репортажа или кратак филм који би био доступан туристима који посећују Тополу, то би 

их подстакло да обиђу и ширу околину Тополе и Опленца, а такође би подстакло 

мештане да се укључе у формирање сеоске туристичке понуде јер у том случају негде 

постоји информација о њиховом селу. 

Пројекат подразумева снимање филма о сеоском туризму и израду web портала. 

Очекивани Резултати Идентификовани туристички потенцијали сеоског подручја  

Расписан тендер и одабран најповољнији понуђач за снимање филма 

Снимљен филм – репортажа (10-15 минута) 

Израђен wеб портал – Сеоски туризам у општини Топола 

Повећан број туриста који посете Тополу и околину 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Месне заједнице  

Донатори 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Организовање сеоских скупова у циљу прикупљања података о туристичким 

потенцијалима села  

Активност 2: Идентификација туристичких атракција у сеоском туризму 

Активност 3: Расписивање тендера за набавку услуге снимања филма и снимање филма о туристичким 

потенцијалима сеоског подручја општине опола  

Активност 4: Израда и постављање web презентације 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост мештана за едукацију 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Уклањање и рекултивација дивљих депонија 

Сврха пројекта Стварање услова за унапређење стања животне средине и спречавање настанка заразних 

болести као последице неправилног одлагања отпада 

Област Инфраструктура 

Оперативни циљ 2.7.1. Уклањање дивљих депонија и  санација и унапређење рада рециклажног центра на 

територији општине Топола до 2027. године 

Кратак опис пројекта Општински нормативи у управљању отпадом не постоје. Средства из буџета која се 
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користе у те намене су искључиво из пословања комуналног предузећа и евентуално 

донација, што је недовољно и за постојеће пословање са отпадом, а за побољшање услова 

је потребан додатни извор финансирања. Анализом утицаја ових депонија на околину, 

општа процена стања је више него лоша. Овакви поступци загађују све факторе животне 

средине. 

Очекивани резултати Очишћено и заштићено 10 дивљих депонија у сеоском подручју општине Топола  

Створени услови за унапређење туризма кроз визуелне ефекте крајолика 

Побољшано стање животне средине и смањене могућности за настанак епидемија 

Водећи партнер: ЈКСП Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина Топола 

Министарство заштите животне средине  

Донатори 

Финансијска подршка за реализацију 

пројекта 

Опис активности Опис 

Активност 1: Купљење смећа ровокопачем у трактореи камион и одвоз смећа на градску депонију  

Активност 2: Ископ, довоз земље и санирање дивљих депонија 

Активност 3: Распланиравање и ваљање земље вибро ваљком 

Активност 4: Довоз ломљеног камена и ваљање ломљеног камена вибро ваљком 

Активност 5: Сетва и садња биљака за рекултивацију и ремедијацију тла 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 2.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 80% 

Донатори 20% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Рециклажа комуналног отпада и санација депоније Торови 

Сврха пројекта Унапређење стања животне средине 

Област: Заштита животне средине 

Оперативни циљ: 2.7.1. Уклањање дивљих депонија и  санација и унапређење рада рециклажног центра на 

територији општине Топола до 2027. године 

Кратак опис пројекта: Овим пројектом предвиђа се унапређење постројења за рециклажу комуналног отпада и 

санације депоније Торови кроз стварање јавно-приватног партнерства. Постојећи објекти 

на локацији депоније би се додатно опремили како би процес рециклаже био усавршен. 

Опрема која би се уградила не би се односила само на рециклажу отпада већ и на 

производњу енергије. Постојећа депонија би се кроз добро испланиран програм у 

неколико година у потпуности санирала. Процес рециклаже би се односио како на смеће 

које је већ на депонији тако и на смеће које се свакодневно сакупља  ( око 40 тона 

дневно). 

Очекивани резултати: Склопљен уговор о јавно-приватном партнерству 

Објекти опремљени новом  опремом 

Успостављен унапређен систем рециклаже отпада 

Процес цанације депоније Торови завршен 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Месне заједнице 

Пољопривредна домаћинства 

Надлежно министартво 

Приватни партнери 

Сарадња на пројекту 

Финансијка подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне позива о формирању јавно-приватног партнерства 

Активност 2: Опремање објеката за рециклажу новом опремом 

Активност 3: Започети систем рециклаже отпада 
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Активност 4: Започети санацију депоније 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 50.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 10% 

Донатори 0 % 

Ко-финансирање – приватни партнер 90 % 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Унапређење сакупљања комуналног отпада 

Сврха пројекта Заштита животне средине кроз унапређење сакупљања комуналног отпада 

Област: Заштита животне средине 

Оперативни циљ: 2.7.1. Уклањање дивљих депонија и  санација и унапређење рада рециклажног центра на 

територији општине Топола до 2027. године 

Кратак опис пројекта: Управљање отпадом на територији Општине Топола врше два предузећа, ЈКСП „Топола“ 

на територији варош Тополе (град) и предузеће АСА која скупља смеће у  сеоским 

насељима у општини. Сав отпад се одлаже на депонију у Торовима.Ове године би требао 

да почне са радом Рециклажни центар где би се вршила примарна селекција отпада. 

Дневно се на депонију истовари око 30 тона отпада, скупљен од стране предузећа АСА. 

У плану је унапређење оваквог система сакупљања отпада кроз примарну селекцију 

отпада по домаћинствима у општини, којима би се делили џакови за ПЕТ, лименке, 

тетрапак, папир и сл. 

Очекивани резултати: Опремљена домаћинстава џаковима и кантама за примарну селекцију 

Едуковано становништво о примарној селекцији отпада 

Унапређен систем сакупљања и рециклаже отпада 

Повећање финансијских резултата у пословању рециклажног центра 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Предузеће АСА 

Надлежно министарство 

Приватна компанија која се бави 

рециклажом отпада 

Сарадња на пројекту 

Финансијака подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Куповина џакова и канти за примарну селекцију  

Активност 2: Едукација и упознавање становништва са бенефитима кроз примарну селекцију отпада 

Активност 3: Сакупљање и рециклажа отпада 

Трајање пројекта:  5 година 

Укупан буџет: 10.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 40 % 

Ко-финансирање – надлежно 

министарство 

10 % 

Ризици: Недовољна заинтересованост становништва 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Уређење сакупљања опасног отпада на територији општине Топола 

Сврха пројекта Заштита животне средине кроз унапређење сакупљања опасног отпада 

Област: Заштита животне средине 

Оперативни циљ: 2.7.1. Уклањање дивљих депонија и  санација и унапређење рада рециклажног центра на 

територији општине Топола до 2027. године 

Кратак опис пројекта: На територији општине Топола није организовано сакупљање опасног отпада. Опасан 

отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја 

може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну 

од опасних карактеристика утврђених посебним прописима које га чине опасним, 

укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован. 

Лице које врши сакупљање отпада, односно транспорт отпада сакупља отпад од 

произвођача или власника и транспортује га до постројења за управљање отпадом, 

односно до центра за сакупљање, складиштење, трансфер станице или постројења за 
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третман или одлагање. 

Сакупљање отпада јесте активност систематског сакупљања, разврставања и/или мешања 

отпада ради транспорта. Ова активност се може обавити при самом настанку отпада, или 

се може извршавати са циљем вршења транспорта. Сакупљање опасног отпада врши 

овлаштени оператер који има дозволу за сакупљање опасног отпада издату од надлежног 

органа. 

Очекивани резултати: Ангажован оператер за сакупљање отпада који има дозволу 

Направљен план сакупљања отпада 

Успостављен систем сакупљања опасног отпада 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Надлежно министарство 

Приватна компанија која се сакупљањем 

опасног отпада 

Сарадња на пројекту 

Финансијака подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке и ангажовање фирме која се бави сакупљањем 

опасног отпада 

Активност 2: Дефинисати субјекте који стварају опасни озпад 

Активност 3: Напавити план сакупљања опасног отпада 

Активност 4: Скупљање опасног отпада и транспорт до постројења за управљање отпадом 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 5.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 80% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање (са ким?) 20 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Компостирање органског отпада 

Сврха пројекта Унапређење стања животне средине 

Област: Заштита животне средине 

Оперативни циљ: 2.7.1. Уклањање дивљих депонија и  санација и унапређење рада рециклажног центра на 

територији општине Топола до 2027. године 

Кратак опис пројекта: Органски отпад чини око 50% од укупног  отпада који се прикупи са територије општине 

Топола. 

Најекономичније је да се органски отпад обрађује на месту његовог настанка, тако што ће 

се користити као сировина за производњу квалитетног компоста. 

Сам поступак зове се компостирање и представља контролисан процес при којем се 

органски отпаци, помоћу активности организама које живе у тлу и уз присуство 

кисеоника, претварају у хумус који није непријатног мириса и може се користити као 

органско ђубриво. 

Компостирање је најприроднији и најстарији начин рециклирања биоотпада. Може се 

обављати самостално (у башти или дворишту), заједнички (на погодним и за ту намену 

предвиђеним локацијама)као и на великим компостанама на које се довози претходно 

одвојен биоотпад. 

Овим пројектом би се суфинансирала опрема која је потребна за компостирање органског 

отпада кроз заједнички погон на нивоу села или заједнице села. 

Очекивани резултати: Одређена локација за погон 

Купљена опрема и опремљен погон 

Удруживање домаћинстава у заједнички пројекат 

Започет процес сакупљања и компостирања органског отпада 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

ЈКСП Топола 

Месне заједнице 

Пољопривредна домаћинства 

Надлежно министартво 

Сарадња на пројекту 

Финансијка подршка 
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Опис активности: Опис 

Активност 1: Обезбеђивање локације  

Активност 2: Спровођење поступака јавне набавке и купљена опрема за компостирање 

Активност 3: Едукација становништва о бенефитима компостирања органског отпада 

Активност 4: Формирање удружења 

Активност 5: Започети процес сакупљања и компостирања отпада 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 32.000.000 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 20% 

Донатори 50 % 

Ко-финансирање – надлежно 

министартво 

30 % 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Едукација деце на сеоском подручју из области заштите животне средине 

Сврха пројекта Едуковање деце о битности заштите животне средине 

Област: Заштита животне средине 

Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: Обраћајући пажњу на посебну важност едукације деце школског узраста о заштити 

животне средине, осмишљене су едукативно-креативне радионице са децом трећег и 

четвртог разреда из матичних школа у сеоским срединама. 

Планирано је да се радионице спроводе у периоду март-април 2016.  године са 8 одељења. 

Планом реализације планирано је 16 радионица у зависности од структуре одељена у 

сеоским школама где се често срећу комбинована одељења. 

Активности везане за договоре са учитељима и саме припремне активности  предвиђене 

су за први месец реализације пројекта.     

Едукативно- креативне радионице осмишљене су у форми трочаса.Радионице би се 

базирале на разговору о улози најмлађих у заштити и очувању животне средине. У циљу 

што активнијег учешћа деце у раду осмишљено је да се од приручних и природних 

материјала спроведе  неколико различитих експеримената - одређивање Ph различитих 

супстанци, природни Ph индикатор, количина укупне воде у свету (како се ради о деци 

нижих разреда треба термине о хемијским параметрима воде превести и представити као 

особине и својства воде и базирати се на визуалним ефектима промене боје и талога воде). 

У другом делу осмишљено је да деца од рециклажног материјала  направе ствари 

употребне вредности  као што су држачи за оловке, саксије за цвеће, сталци за свеће, 

кутије за накит, касице за ситан новац, рамови, док би у трећем делу радионице деца била 

у могућности да попуњавањем радних листова прикажу стечено знање. 

Очекивани резултати: Израђен план пројектних активности 

Обезбеђен потребан материјал 

Одржане едукативно креативне радионице 

Унепређена  сарадња јавног и цивилног сектора 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Удружење „АУРУС-С“ Винча, Топола 

ЈКСП „Топола“ 

Основне школе са територије општине 

Топола 

Реализација Пројекта 

Сарадник на реализацији пројекта 

 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Формирање пројектног тима, закључивање уговора о сарадњи и др. 

Активност 2: Презентација пројекта уматичним школама, договор са разредним учитељима око датума  

реализације и плана активности 

Активност 3: Израда детаљног временског плана пројектних активности  

Активност 4: Набавка потребаног материјала 

Активност 5: Припрема за извођење радионица 

Активност 6: Спровођење планираних радионица 
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Активност 7: Пројектно извештавање 

Трајање пројекта: 1 година 

Укупан буџет: 500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 100% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Едукација сеоског становништва о правилној употреби пестицида и ђубрива у 

пољопривредној производњи 

Сврха пројекта Подизање нивоа свести сеоског становништва о значају правилне употребе заштитних 

средстава и ђубрива у пољопривредној производњи. 

Област Заштита животне средине 

Оперативни циљ 2.7.2 Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027. г. 

Кратак опис пројекта На подручју општине Топола у већини села је заступљена интензивна пољопривредна 

производња уз примену велике количине хемијских средстава, која је најчешче неструч 

на. Из тих разлога долази до загађења животне средине и негативног утицаја на здравље 

људи. У циљу смањења негативних утицаја потребно је едуковати сеоско становништво о 

правилној употреби хемијских средстава у пољопривредној производњи и утицају 

хемијских средстава која се примењују у пољопривредној производњи на животну 

средину и здравље људи. Пројекат подразумева одржавање стручних предавања за 

пољопривредно становништво у свим селима са подручја општине Топола. Као предавачи 

ће бити ангажовани стручњаци из заштите биља и стручна лица из области заштите 

животне средине.После предавања присутнима ће се доделити сертификати за заштиту 

биља. 

Очекивани резултати Закључени уговори са предавачима 

Изведено 40 часова предавања у селима општине Топола на задате теме 

Едуковано 200 пољопривредних произвођача 

Водећи партнер: НВО Агробизнис центар 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина Топола 

Министарство пољопривреде 

Министарство заштите животне средине 

Донатори 

Обезбеђење финансијских средстава за 

реализацију пројекта 

Опис активности Опис 

Активност 1: Закључивање уговора са стручним предавачима 

Активност 2: Извођење 40 часова предавања у селима општине Топола на теме:  

„Правилна употреба заштитних средстава и ђубривау пољопривредној производњи“  

„Утицај хемијских средстава у пољопривредној производњи на животну средину и 

здравље људи“ 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 80% 

Донатор(који?) 0% 

Управа за заштиту биља 20% 

Ризици: Недовољна заинтересованост сеоског становништва за едукацију 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Обука пољопривредних газдинстава – одлагање амбалажног отпада од искоришћених 

средстава за заштиту биља 

Сврха пројекта Подизање нивоа свести пољопривредног становништва о значају правилног одлагања 

амбалажног отпада од искоришћених заштитних средстава и о значају искоришћавања 

биоразградивог отпада. 

Област Заштита животне средине 

Оперативни циљ 2.7.2 Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027. г. 

Кратак опис пројекта Пројекат подразумева обуку пољопривредног становништва кроз извођење радионица 

„Управљање амбалажним отпадом од средстава за заштиту биља“ и „Одлагање и 

искоришћавање органског отпада“ у селима у којима је заступљена интензивна 
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пољопривредна производња и подручним центрима за остала села са територије Општине 

Топола. 

Радионице ће се извести у селима: Винча, Блазнава, Пласковац, Горња Трнава, Село 

Топола, Белосавци, Наталинци и Шаторња. 

У току извођења радионица биће прикупљени подаци о просечним количинама 

амбалажног и органског отпада који настаје на подручју општине Топола. 

Очекивани резултати Изведено 8 радионица „Одлагање амбалажног отпада од средстава за заштиту биља“  

Изведено 8 радионица „Одлагање и искоришћавање органског отпада“ 

Анкетирано 80 пољопривредних произвођача  

Сумирани резултати анкета 

Поднет извештај о реализацији пројекта 

Водећи партнер: НВО Агробизнис центар 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина Топола 

Сеоске месне заједнице Министарство 

пољопривреде Донатори 

Обезбеђење финансијских средстава за 

реализацију пројекта 

Сарадња на реализацији пројектних 

активности 

Опис активности Опис 

Активност 1: Припрема за реализацију пројекта  

Активност 2: Ангажовање тренера 

Активност 3: Извођење 8 радионица и анкетирање учесника радионица 

Активност 4: Сумирање резултата анкете и извештавање 

Трајање пројекта 4 месеца 

Укупан буџет 400.000 

Извори финансирања Буџет општине Топола 100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) 0% 

Ризици: Недовољна заинтересованост пољопривредних газдинстава за едукацију 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта Чишћење и уређење сеоских тргова и зелених површина у месним заједницама 

Сврха пројекта Оживљавање сеоских центара и подизање нивоа свести сеоског становништва о значају 

заштите животне средине 

Област Инфраструктура и заштита животне средине 

Оперативни циљ 2.7.2 Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027. г. 

Кратак опис пројекта Пројекат подразумева чишћење и уређење сеоских тргова у свим месним заједницама на 

подручју Општине Топола ангажовањем сеоског становништва, засејавање траве на 

зеленим површинама, засађивање украсног биља и ружа и едукацију ученика основних 

школа о значају уређења и заштите човекове околине. 

Очекивани резултати Донете одлуке месних заједница о уређењу сеоских тргова  

Израђени пројекти за уређење тргова 

Набављен садни материјал украсног биља и семе траве 

Спроведене акције чишћења јавних површина у свим месним заједницама два пута 

годишње.  

Засађено украсно биље и руже 

Засејана трава на зеленим површинама 

Уређени сеоски тргови у свим месним заједницама 

Едуковани ученици 5 основних школа са подручја општине Топола о значају уређења и 

заштите човекове околине. 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Министарство за заштиту 

животне средине 

Месне заједнице 

Основне школе 

ЈКСП Топола 

 

Реализација пројекта 

Обезбеђење подстицајних средстава Ангажовање 

сеоског становништва у акцији чишћења и уређења 

сеоских тргова и обезбеђење дела финансијских 

средстава  

Ангажовање ученика у акцији чишћења и уређења 

сеоских тргова и едукацији ученика  
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Пружање помоћи у комуналном уређењу тргова 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Доношење одлука месних заједница о уређењу тргова Израда пројеката за уређење тргова 

Активност 2: Набавка садног материјала украсног биља и ружа Набавка семена траве за засејавање 

Активност 3: Спровођење акција чишћења тргова и зелених површина у месним заједницама два пута 

годишње 

Активност 4: Засађивање украсног биља и ружа 

Активност 5: Засејавање траве на зеленим површинама 

Активност 6: Едукативна предавања за ученике основних школа о значају уређења и заштите животне 

средине 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 2.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола 70% 

Донатор(пољопривредне апотеке) 10% 

Ко-финансирање (месне заједнице) 20% 

Ризици: Незаинтересованост становништва за спровођење акције уређења и чишћења  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Уређење водотока 

Сврха пројекта Смањење угрожености од поплава 

Област: Заштита животне средине 

Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: У општини Топола у ранијем периоду извођени су радови на регулацији речних корита, 

односно уређење водотокова на рекама Каменица и Јасеница. 

Због неуређених речних корита, а услед пораста водостаја, често долази до плављења 

пољопривредних земљишта и насељених места дуж токова реке Јасенице и Каменице. 

Најугроженије су месне заједнице Јарменовци, Блазнава, Наталинци, Љубесело, а да не би 

дошло до поплава потребно је извршити додатне радове на регулацији водотока. 

Потребно је извршити радове на регулацији речног корита где би се извршило комплетно 

сечење растиња и банкине у дужини од неколико километра. 

Очекивани резултати: Изграђени  водни објекати за уређење водотока (регулациони објекти)  

Изведени радови на одржавању  водних објекати за уређење водотока (регулациони 

објекти)  

Изведени радова на одржавању стабилности обала и корита водотока и одржавању његове 

пропусне моћи за воду, лед и нанос 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Агробизнис центар 

Предузеће «Србија воде» 

Месне заједнице 

ЈКСП Топола 

Реализација пројекта 

Финансијска подршка 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Процена најугроженијих делова речног корита 

Активност 2: Спровођење поступка јавне набавке и ангажовање извођача радова 

Активност 3: Извођење радова 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 10.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 20% 

Донатор 80 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Еко-пелет – едукација и производња 

Сврха пројекта Заштита животне средине кроз искоришћавање природних ресураса на одржив начин 

Област: Заштита животне средине 
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Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: Реализацијом овог пројекта би се најпре искористили природни ресурси који се данас у 

пољопривредној производњи неискоришћавају на адекватан начин. Већина дрвног отпада 

настала најчешће резидбом пољоривредници спаљују јер им је то најлакши начин да се 

«реше» проблема. Сав тај дрвни отпад би се могао искористити за производњу пелета. 

Потребно је обезбедити превозно срество за транспорт и опремити постојење за 

производњу пелета. 

Општина Топола би обезбедила локацију на којој би се изградило постројење. Био би 

потребан приватни партнер који би суфинансирао изградњу и опремање фабрике.  

Очекивани резултати: Становништво едуковано о бенифитима производње еко-пелета 

Купљено возило за транспорт 

Изграђен објекат за производњу пелета 

Купљена и уграђена опрема за производњу пелета 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Пољопривредна газдинства 

Надлежно министарство 

Еко фондови 

Приватна фирма која се бави 

производњом пелета 

Сарадња на пројекту 

Суфинансирање пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Организовање предавања о производњи пелета 

Активност 2: Склапање јавно-приватног партнерства 

Активност 3: Обезбеђивање локације за фабрику 

Активност 4: Изградња и опремање фабрике за производњу пелета 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 26.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 10% 

Донатор 40 % 

Ко-финансирање - Приватна фирма која 

се бави производњом пелета 

50 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Портфолио имовине у јавној својини 

Сврха пројекта Стицање предуслова за стварање нових вредности кроз оптимално повећање прихода, контролу 

расхода и управљање ризицима 

Област: Инфраструктура 

Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: Управљање имовином је процес доношења одлука које се тичу прибављања, управљања, 

коришћења и располагања непокретностима које служе за обављање изворних и поверених послова 

локалне самоуправе. Управљањем имовином и стављањем расположиве имовине у функцију развоја 

стварају се услови за одржавање вредности и капитала којим располаже једна организација или 

институција без обзира да ли се ради о државној управи или комерцијалном сектору.  Процес 

управљања имовином је веома сложен и непрекидан, имовина је по својој природи статична али сам 

правни оквир сваке имовина је врло динамичан јер имовина као таква може бити предмет закупа, 

поклона, отуђења и дугих видова оптерећења. Све то захтева неопходну ангажованост и ажурност у 

спровођењу свих процеса који прате имовину, развијену аналитику која представља базу и почетни 

стадијум у разрађивању свих питања и проблема који се јављају у овој области. 

Овај пројекат подразумева наставак активности на стварању услова за адекватно управљање јавном 

имовином у циљу економског просперитета локалне  заједнице. Да би се јавном имовине управљало 

на најекономичнији начин потребно је за сваку јединицу имовине урадити портфолио који садржи 

све релевантне податке. 

Очекивани резултати: Снимљени објекти инфраструктуре и решен њихов имовинско-правни статус 

Непокретности у јавној својини пријављени у базу Републичке дирекције за имовину 

Комплетирани подаци битни за фукнционисање ГИС система 

Уштеда финансија кроз оптимално коришћење и одржавање непокретности у јавној својини  

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и Назив партнера Улога 
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њихова улога: 

 

ЈКСП Топола 

Надлежно министарство 

Општине из региона 

Сарадња на пројекту  

Суфинансирање  пројекта 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Геодетска снимања објеката 

Активност 2: Процес уписа непокретности укатастар непокретности 

Активност 3: Пријава непокретности у базу кроз попуњавање НЕП-ЈС образаца 

Активност 4: Комплетирање ГИС система 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 7.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 10% 

Донатор 90 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици: Немогућност геодетског снимања за поједине објекте инфраструктуре 

Немогућност легализације појединих објеката и завршетак процедуре пред катастром 

непокретности 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Израда базе података о Енергетској ефикасности јавних зграда 

Сврха пројекта Прикупљање података о јавним зградама ради доношења мера које ће имати највећи утицај на 

унапређење енергетске ефикасности 

Област: Инфраструктура 

Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: Систем енергетског менаџмента је систем организованог управљања енергијом на начин да 

обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са циљем да се 

постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова. 

Обвезници система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе више енергије од 

количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи Републике Србије, органи 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 20.000 становника и јавне службе 

које користе објекте у јавној својини. Они имају обавезу да реализују планирани циљ уштеде 

енергије који прописује Влада, да достављају годишњи извештај о потрошњи енергије, да доносе 

програм и план енергетске ефикасности, спроводе мере за ефикасно коришћење енергије, 

достављају министарству надлежном за послове енергетике извештаје о остаривању циљева 

садржаних у програму и плану енергетске ефикасности, обезбеђују спровођење енергетских 

прегледа најмање једном у пет година (обвезници система из јавног сектора најмање једном у 10 

година) и да предузимају друге активности и мере у складу са законом. 

Очекивани резултати: Прикупљени подаци о јавним зградама 

Подаци систематизовани и унети у базу  

Израђен план инвестиционих улагања у јавне зграде 

Повећана енергетска ефикасност јавних зграда за 10% 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Надлежно министарство 

Дом здравља „Свети Ђорђе“ 

Основне и средње школе на територији 

општине Тополе 

Организације и установе чији је оснивач 

општина Топола 

Сарадња на пројекту 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Излазак на терен ради прикупљања података 

Активност 2: Прегледање пројектне документације у архиви Општинске управе 

Активност 3: Уношење прикупљених података у базу 

Активност 4: Израда плана инвестиционог улагања  

Трајање пројекта: 3 године 

Укупан буџет: 1.500.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 100% 

Ризици: Непостојање пројектне документације о појединим објектима 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Енергетска ефикасност јавних зграда – образовање 

Сврха пројекта Смањење трошкова кроз адекватна инвестициона улагања  

Област: Инфраструктура 

Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 
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Кратак опис пројекта: Систем енергетског менаџмента је систем организованог управљања енергијом на начин 

да обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са 

циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова. 

Обвезници система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе више 

енергије од количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи 

Републике Србије, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 

20.000 становника и јавне службе које користе објекте у јавној својини.  

На основу мера које пропише енергетски менаџер потребно је извршити инвестициона 

улагања у јавне зграде које у сврси образовања а ради унапређења њихове енергетске 

ефикасности. Инвестициона улагања се могу односити на: 1. Мере за унапређење 

енергетске ефикасности техничких система 2. Могућности замене енергента и коришћења 

ОИЕ 3. Мере за унапређење енергетске ефикасности система КГХ 4. Мере за унапређење 

енергетске ефикасности система побољшањем система за регулацију и управљање 

Очекивани резултати: Дефинисане мере за унапређење енергетске ефикасности јавних зграда 

Спроведене мере за унапређење енергетске ефикасности за 30% објеката које су у сврси 

образовања 

Уштеда финансијских средстава која се одвајају за трошкове енергије 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Надлежно министарство 

Средња школаи основне школена 

територији општине Тополе 

Сарадња на пројекту 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Дефинисање мера за унапређење енергетске ефикасности 

Активност 2: Избор приоритетних објеката  

Активност 3: Спровођење мера за унапређење енергетске ефикасности 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 35.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање  50 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Енергетска ефикасност јавних зграда – здравство 

Сврха пројекта Смањење трошкова кроз адекватна инвестициона улагања  

Област: Инфраструктура 

Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: Систем енергетског менаџмента је систем организованог управљања енергијом на начин 

да обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са 

циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова. 

Обвезници система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе више 

енергије од количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи 

Републике Србије, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 

20.000 становника и јавне службе које користе објекте у јавној својини.  

На основу мера које пропише енергетски менаџер потребно је извршити инвестициона 

улагања у јавне зграде које у сврси здравства а ради унапређења њихове енергетске 

ефикасности.  Инвестициона улагања се могу односити на: 1. Мере за унапређење 

енергетске ефикасности техничких система 2. Могућности замене енергента и коришћења 

ОИЕ 3. Мере за унапређење енергетске ефикасности система КГХ 4. Мере за унапређење 

енергетске ефикасности система побољшањем система за регулацију и управљање 

Очекивани резултати: Дефинисане мере за унапређење енергетске ефикасности јавних зграда 

Спроведене мере за унапређење енергетске ефикасности за 30% објеката које су у сврси 

здравства 

Уштеда финансијских средстава која се одвајају за трошкове енергије 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и Назив партнера Улога 
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њихова улога: Надлежно министарство 

Дом здравља „Свети Ђорђе“ 

Сарадња на пројекту 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Дефинисање мера за унапређење енергетске ефикасности 

Активност 2: Избор приоритетних објеката  

Активност 3: Спровођење мера за унапређење енергетске ефикасности 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 10.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање  50 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Енергетска ефикасност јавних зграда – култура 

Сврха пројекта Смањење трошкова кроз адекватна инвестициона улагања  

Област: Инфраструктура 

Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: Систем енергетског менаџмента је систем организованог управљања енергијом на начин 

да обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са 

циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова. 

Обвезници система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе више 

енергије од количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи 

Републике Србије, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 

20.000 становника и јавне службе које користе објекте у јавној својини.  

На основу мера које пропише енергетски менаџер потребно је извршити инвестициона 

улагања у јавне зграде које у сврси културе а ради унапређења њихове енергетске 

ефикасности.  Инвестициона улагања се могу односити на: 1. Мере за унапређење 

енергетске ефикасности техничких система 2. Могућности замене енергента и коришћења 

ОИЕ 3. Мере за унапређење енергетске ефикасности система КГХ 4. Мере за унапређење 

енергетске ефикасности система побољшањем система за регулацију и управљање 

Очекивани резултати: Дефинисане мере за унапређење енергетске ефикасности јавних зграда 

Спроведене мере за унапређење енергетске ефикасности за 30% објеката које су у сврси 

културе 

Уштеда финансијских средстава која се одвајају за трошкове енергије 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Надлежно министарство 

Библиотека „Радоје Домановић“ 

Културни центар Топола 

Месне заједнице 

Сарадња на пројекту 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Дефинисање мера за унапређење енергетске ефикасности 

Активност 2: Избор приоритетних објеката  

Активност 3: Спровођење мера за унапређење енергетске ефикасности 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 8.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање  50 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Енергетска ефикасност јавних зграда – управа 

Сврха пројекта Смањење трошкова кроз адекватна инвестициона улагања  

Област: Инфраструктура 
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Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: Систем енергетског менаџмента је систем организованог управљања енергијом на начин 

да обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са 

циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова. 

Обвезници система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе више 

енергије од количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи 

Републике Србије, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 

20.000 становника и јавне службе које користе објекте у јавној својини.  

На основу мера које пропише енергетски менаџер потребно је извршити инвестициона 

улагања у јавне зграде које користи Општинска управа општине Топола и ЈКСП Топола, 

ради унапређења њихове енергетске ефикасности.  Инвестициона улагања се могу 

односити на: 1. Мере за унапређење енергетске ефикасности техничких система 2. 

Могућности замене енергента и коришћења ОИЕ 3. Мере за унапређење енергетске 

ефикасности система КГХ 4. Мере за унапређење енергетске ефикасности система 

побољшањем система за регулацију и управљање 

Очекивани резултати: Дефинисане мере за унапређење енергетске ефикасности јавних зграда 

Спроведене мере за унапређење енергетске ефикасности за 30% објеката које користи 

Општинска управа општине Топола и ЈКСП Топола 

Уштеда финансијских средстава која се одвајају за трошкове енергије 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

Назив партнера Улога 

Надлежно министарство 

ЈКСП Топола 

Сарадња на пројекту 

Опис активности: Опис 

Активност 1: Дефинисање мера за унапређење енергетске ефикасности 

Активност 2: Избор приоритетних објеката  

Активност 3: Спровођење мера за унапређење енергетске ефикасности 

Трајање пројекта: 5 година 

Укупан буџет: 28.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање  50 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Економски напредак жена са села 

Сврха пројекта Напредак жена. Напредак економије. Остварење потенцијала 

Област: Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: Већа укљученост жена, значи и већи напредак националне економије. Жене као покретачи 

пословног раста и одрживости је начело напредних земаља, а укључивање жена у 

пословни свет је и интерес мушкараца. 

Циљ пројекта је повезати жене и оснажити их да сарађују. Младим женама је потребно 

пружити могућност дијалога с искусним женама, које им могу постати ментори и с њима 

развијати будуће идеје и пројекте. 

Снага је у умрежавању, у заједништву! Жене могу представљати покретачку снагу 

друштва, неисцрпан потенцијал за стварање бољег данас и још бољег сутра. 

Очекивани резултати: Оснивање још једног удружења жена на територији општине Топола 

Повећање активности постојећих удружења за 30% за време трајања пројекта 

Повећање броја чланова удружења за 40% 

Повећање броја запослених жена за 5% 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Удружења жена са територије општине 

Топола 

Остале невладине организације 

Сарадња на пројекту 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA         Година XXI        Број 7        16. мај 2017.     страна  113 

 
Опис активности: Опис 

Активност 1: Организовање едукација „Добри примери праксе из земље и иностранства“ 

Активност 2: Опремање просторија постојећих и нових удружења ажена 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 1.000.000динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 100% 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање (са ким?) 0 % 

Ризици: Незаинтересованост жена за удруживање 

 

Образац за идентификацију пројекта 

Назив пројекта: Родна равноправност 

Сврха пројекта Укључивање женских и мушких интереса и искустава у развојне програме у свим 

политичким, економским и друштвеним сферама тако да је добробит и за све подједнака, 

а неједнакост није обновљена. 

Област: Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ: 2.7.2. Унапредити услове животне средине у сеоском подручју до 2027.год. 

Кратак опис пројекта: Родна равноправност није само питање социјалне правде већ је кључна за постизање 

друштвеног развоја на делотворан и ефикасан начин, као и елиминацију сиромаштва. 

Најважније у процесу укључивања родних аспеката у све развојне политике, стратегије, 

пројекте и програме је развијање убедљивих аргумената за родну равноправност, који 

треба да јасно и прецизно покажу сву важност родне равноправности: како ће увођење и 

примена стандарда и принципа родне равноправности допринети решавању проблема, 

које ће користи донети влади и грађанима (мушкарцима и женама).  

Пројекат се односи се на тражење подједнаке заступљености и учешћа оба пола у 

различитим контекстима (политичким, местима где се доносе одлуке). Од равноправног 

учешћа жена и мушкараца у свим аспектима развоја и друштва корист ће имати држава 

као целина. Државе не могу игнорисати доприносе (економске и друштвене) мушкараца и 

жена у свим сферама. Ово се односи на макроаспект развоја - добробит и просперитет 

државе као целине. Такође, то значи да се улагања у родну равноправност исплате држави 

на дужи рок.  

Пажња посвећена родној равноправности побољшаће лични живот жена и мушкараца. Зна 

се да жене имају добробит од родне равноправности, међутим, овај аргумент наглашава 

да добробит имају и мушкарци и породице, знајући важност и међузависност социјалних 

односа и улога. Оснаживање жена оснажује и све оне око њих, као што у обрнутом 

случају, неравноправност и тешкоће са којима се сусрећу жене погађа и остале социјалне 

актере.  

Родна равноправност је неопходан услов за улазак у регионалне и међународне савезе, 

уније и партнерство са другим развијеним земљама. Улазак у Европску унију  је немогућ 

без постизања пуне родне равноправности која је принцип, циљ и задатак ЕУ, те чини 

саставни део Оснивачког уговора ЕУ и Повеље о основним правима у ЕУ (2000).  

Родна равноправност производи ланчану реакцију добробити за све, као што се ефекат 

неравноправности преноси са индивидуе на породицу и друштво. Пример су разна 

друштва широм света, где се и те како уочава веза између родне неравноправности и 

општег нивоа људског сиромаштва. Родна неравноправност и сиромаштво се, стога, 

морају схватити као "ланчана реакција", или чак као "зачарани круг". Када се не узима у 

обзир родна неравноправност, онда се сиромаштво не схвата целовито. Схватање 

сиромаштва и положаја жена и мушкараца у друштву као међусобно сложено повезане 

теме, не само да ће помоћи у превазилажењу сиромаштва, него и у постизању родне 

равноправности. 

Очекивани резултати: Формиран женски е-клуб у неком од села општине Топола 

Извршена обука жена за рад у е-клубу 

Опремљен е-клуб рачунарима, опремом, интернет везом... 

5 жена оспособљено да развијају делатност е-клубова 

Унапређени услови за живот женаса села 

Водећи партнер:  Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога: 

 

Назив партнера Улога 

Удружења жена са територије општине 

Топола 

Остале невладине организације 

Сарадња на пројекту 
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Опис активности: Опис 

Активност 1: Обезбеђивање простора за е-клуб у неком од села општине Топола 

Активност 2: Набавка опреме 

Активност 3: Опремање е- клуба 

Активност 4: Организовање семира за обуку жена 

Трајање пројекта: 2 године 

Укупан буџет: 1.000.000 динара 

Извори финансирања: Буџет општине Топола 50 % 

Донатор 0 % 

Ко-финансирање (са ким?) 50 % 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Стварање услова за прихват одраслих и старих лица 

Сврха пројекта Стварање услова за хитно збрињавањe одраслих и старих лица без породичног старања 

Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.1.2. Унапредити квалитет услуга из области социјалне заштите 

Кратак опис пројекта На подручју општине Топола велики је број старих лица. На сеоском подручју велики 

број самачких домаћинстава и хронично оболелих који су без породич ног старања. 

Установе социјалне заштите немају довољне капацитете. На подручју региона нема 

прихватилишта за хитно збрињавања одраслих и старих лица без породичног старања  
У кругу Дома здравља у Тополи постоји изграђен, недовршен објекат који је превасходно 

био намењн за болницу али, Министарство здравља није дало сагласност за оснивање 

болнице у том објекту. Објекту би требало променити намену, обезбедити сву потребну 

документацију и адаптирати га за отварање прихватилишта. Идеја је да се ту отвори 

Регионално прихватилиште за најмање 20 корисника које би задовољило потребе за 

смештајем одраслих и старих без породичног старања из свих општина Региона. 

Очекивани Резултати Утврђена намена објекта за прихватилиште  
Закључени уговори са општинама Региона о обезбеђењу места за прихват одраслих и 

старих лица без породичног старања са њиховог подручја  
Израђена пројектно-техничка документација  
Спроведен поступак јавне набавке радова и одабран најповољнији понуђач  

Адаптиран објекат  
Добијена употребна дозвола  
Спроведен поступак јавне набавке опреме и одабран 

најповољнији понуђач  

Набављена опрема за прихватилиште 

Запослени стручни кадрови 

Добијена дозвола за рад   
Створени услови за хитно збрињавања одраслих и старих лица без породичног старања са 

подручја Региона 

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Црвени крст Топола 

Национална служба за запошљавање 

Центар за социјални рад Топола 

Надлежна министарства 

Донатори 

НВОсектор 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Обезбеђење документације за промену намене објекта 

Активност 2: Закључивање уговора са општинама Региона о обезбеђењу места за прихват одраслих и 

старих лица без породичног старања са њиховог подручја 

Активност 3: Израда пројектно-техничке документације и прибављање дозволе за извођење радова 

Активност 4: Спровођење поступка јавне набавке радова и одабир најповољнијег понуђача 

Активност 5: Извођење грађевинских радова на адаптацији објекта у складу са пројектом 
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Активност 6: Издавање употребне дозволе 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 40.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (саким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост општина из Региона 

Временски услови могу утицати на дужину извођења радова на адаптацији објекта 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Унапређење услуге помоћи и неге у кући старим – социјално угроженим лицима и 

особама са инвалидитетом 

Сврха пројекта Пружање услуге помоћи и неге у кући старим социјално угроженим лицима и особама са 

инвалидитетом 

Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.1.2. Унапредити квалитет услуга из области социјалне заштите 

Кратак опис пројекта Општина Топола обухвата 365 км² што је 14,91% Шумадијског округа, има 31 насеље 

руралног типа и три приградска насеља, зато је лицима која живе сама и немају прихода 

неопходна помо ћ у кући. То њихово стање можемо ублажити запошљавањем одредјеног 

броја социјално угрожених лица која ће им помоћи да превазиђу ово своје тешко стање. 

Пројектом је предвиђено пружање помоћи у кући (кроз ангажовање геронто домаћица) 

старим социјално угроженим лицима и особама са инвалидитетом. Ангажоваће се лица са 

евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање које ће се ангажовати 

као геронто домаћице и пружати услуге за 60 корисника који ће бити одабрани у складу 

са утврђеним критеријумима. 

Очекивани Резултати Расписан јавни позив за одабир геронто домаћица 

Спроведена обука одабраних геронто домаћица за пружање услуге помоћ у кући 

Закључени уговори о нагажовању 21 геронто домаћице 

Пружене услуге помоћи у кући за 60 корисника 

Радно ангажовано 21 лице са евиденције Националне службе за запошљавање 

Створени услови за побољшања квалитета живота приближавањем услуга помоћи у кући 

од стране оспособљених пружаоца услуга старим, изнемоглим, социјално угроженим 

лицима старијим од 65 година која живе сама, која немају децу или не живе са њима и 

особама са инвалидитетом у стању социјалне потребе 

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

Црвени крст Топола 

Национална служба за запошљавање 

Центар за социјални рад Топола 

Дом здравља  „Свети Ђорђе“ Топола 

Надлежна министарства 

Донатори 

НВО сектор 

Спровођење пројекта 

Сарадња на пројекту 

Финансијска подршка 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Расписивање јавног позива за одабир геронто домаћица 

Активност 2: Обука одабраних геронто домаћица за пружање услуге помоћ у кући Закључивање 

уговора са геронто домаћицама 

Активност 3: Пружање помоћи у обезбеђивању хране (набавка намирница, припрема оброка, 

сервирање, помоћ у узимању хране, поспремање) 

Пружање помоћи у одржавању личне хигијене 

Активност 4: Пружање помоћи у одржавању одевних предмета (прање и пеглање) Пружање помоћи у 

одржавању хигијене стана 

Активност 5: Пружање помоћи око загревања просторија (уношење дрва, ложење ватре) 

Пружање помоћи при одласку код лекара и набавци лекова 

Трајање пројекта 12 месеци 

Укупан буџет 6.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољно прецизирани критеријуми за одабир корисника 
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Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Ствaрaњe услoвa зa срeћну будућнoст свe дeцe 

Сврха пројекта Изjeднaчaвaњe мoгућнoсти кoje сe пружajу oсoбaмa сa инвaлидитeтoм у свим aспeктимa 

живoтa лoкaлнe зajeдницe крoз пoбoљшaњe квaлитeтa живoтa, рaзнoврснoст услугa, 

пoвeћaњe стeпeнa сaмoстaлнoсти кoрисникa и пoвeћaн стeпeн сoциjaлнe интeгрaциje и 

инклузиje. Tрajнo ствaрaњe услoвa зa интeгрaциjу oсoбa сa инвaлидитeтoм рeaлизaциjoм 

инклузивних прoгрaмa зa дeцу и рaднooкупaциoних трeтмaнa зa млaдe 

Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.2.1. Унапредити рад ванинституционалних удружења путем повећаних улагања у јачање 

капацитета цивилног сектора 

Кратак опис пројекта Нa тeритoриjи oпштинe Toпoлa, прeмa трeнутним пoдaцимa, живи oкo 200 oсoбe сa 

инвaлидитeтoм a пoлoвинa oд oвoг брoja чинe дeцa и млaди сa рaзличитим врстaмa 

смeтњи у рaзвojу. Oви млaди људи, aкo нe пoхaђajу спeциjaлну шкoлу, су усaмљeни, 

изoлoвaни, ускрaћeнo им je прaвo нa игру и дружeњe, a тим и сoциjaлизaциjу и рaзвoj 

прeoстaлих спoсoбнoсти и мoгућ нoсти. Taкoђe, њихoви вршњaци, учeници рeдoвнe 

шкoлe, нaкoн зaвршeних шкoлских oбaвeзa нeмajу мeстo гдe би прoвoдили свoje 

слoбoднo врeмe, jeр у Toпoли нe пoстojи никaкaв сaдржaj кojи им сe нуди. Oвa 

кaтeгoриja углaвнoм ниje билa oбухвaћeнa трeтмaнoм, тaкo дa je Друштвo ''Зaгрљaj'' 

jeдинo прeузeлo oдгoвoрнoст зa стручни рaд сa њимa у прoтeклих 6 гoдинa, a oвим 

прojeктoм тaj рaд сe нaстaвљa и идe кoрaк дaљe. Пoстojи рaзрaђeн прojeкaт.  
Oснoвнa нaчeлa прojeктa су: ''Oбрaзoвaњe зa свe'' и ''Дaвaњe jeднaких шaнси свимa'' 

Очекивани Резултати Осмишљен и организован групни рад са особама са инвалидитетом и здравом децом 

Покренут рад инклузивне играонице  

Осмишљено провођење слободног времена за здраву децу Покренут рад луткарске 

радионице 

Побољшана физичка кондиција деце   
Проширен спектар услуга у раду са особа са инвалидитетом и другом децом  
Уведен програм радне окупације за особе са инвалидитетом   

Обавештена јавност о проблемима и потребама особа са инвалидитетом 

Ојачани управљачки капацитет Друштва ''Загрљај' 

Водећи партнер: „Загрљај“ – Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним лицима (МНРЛ) и другим 

хендикепираним лицима општине Топола   

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

Центар за социјални рад Топола Основна 

школа  ''Карађорђе''  

Надлежноминистарство 

Финансијска подршка 

Сарадња на пројекту 

Опис активности Опис 

Активност 1: Организовање и рад дечје играонице  

Активност 2: Организовање и извођење заједничког излета особа са инвалидитетом и здраве деце 

Активност 3: Организовање луткарске представе 

Активност4: Организовање и извођење активности у природи 

Активност 5: Организовање и извођење радионице у природи 

Активност6: Организовање спортских активности особа са инвалидитетом 

Трајање пројекта 1 година 

Укупан буџет 2.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  80% 

Донатор 20% 

Ко-финансирање (саким?) ...............% 

Ризици: РРизик може представљати ако се појави већи број од планираног броја корисника 

пројекта; у том случају, биће додатно формиране нове групе за рад, како се планиране не 

би повећале.  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта “Промоција хранитељства” 

Сврха пројекта Промоција хранитељства, сензибилизација локалне средине за потребе хранитељства 

Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.2.1. Унапредити рад ванинституционалних удружења путем повећаних улагања у јачање 
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капацитета цивилног сектора 

Кратак опис пројекта У руралном подручју општине Топола постоје материјални услови за бављење 

хранитељством. С друге стране постоји велики број деце лишене родитељског старања 

код којих постоји потреба за смештај у хранитељску породицу. Због недовољне 

обавештености, веома мали број продица је заинтересован за хранитељство.  
Пројекат подразумева промоцију хранитељства у скалду са важећим прописима. 

Очекивани Резултати Одржане едукативне радионице  
Израђена и спроведена анкета  
Одабрано 20 хранитељских породица са сеоског подручја  
Израђен и дистрибуиран информативни материјал 

Водећи партнер: Волонтерски центар  “Кораци”  клуб хранитеља 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

Медији 

Центар за социјални рад НВО 

„Загрљај“ Топола 

Надлежно министартво ОпштинаТопола 

Донатори 

Сарадња на пројекту 

Стручна подршка на популаризацији 

хранитељства 

Финансијска и стручна подршка 

Логистичка и финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Едукација сеоског становништва о значају хранитељства  

Активност 2: Анкетирање 

Активност 3: Одабир хранитељских породица 

Активност 4: Израда и дистрибуција информативног материјала 

Трајање пројекта 1 година 

Укупан буџет 1.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  80% 

Донатор 20% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна заинтересованост циљне групе за бављење пословима хранитељства 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Едукација становништва из области заразних и болести већег социјално-медицинског 

значаја здравствене заштите  

Сврха пројекта Упознавање становништва са мерама које имају за циљ спре чавање настанка и сузбијање 

заразних болести 

Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.2.2. До 2027. године едуковати 5% становништва о значају удруживања и рада 

постојећих асоцијација 

Кратак опис пројекта Дом здравља ''Свети Ђорђе'' Топола пружа примарну здравствену заштиту за више од 

20.000 становника Општине Топола, као и за становнике насељених места суседних 

општина, која гравитирају Општини Топола. Из године у годину број оболелих од 

заразних и незаразних болести се повећава, чешће се откривају у завршној фази болести 

где је обично исход леталан. Главни разлози леже у непознавању и непросвећености 

становништва, кад су у питању путеви преношења и ширења болести, као и фактори 

ризика који условљавају њихово настајање. Зато је неопходно са свим тим чиниоцима 

упознати становништво. За потребе едукације становништва потребно је набавити возило, 

информатичку опрему, одштампати и дистрибуирати едукативни материјал и ангажовати 

стручна лица. 

Очекивани Резултати Спроведен поступак јавне набавке и одабран најповољнији понуђач 

Набављено возило, мобилни компјутер и видео бим 

Одштампан и дистрибуиран едукативни материјал 

Едуковано становништво 

Смањен број оболелих од заразних и осталих болест 

Створени оптимални услови за рано откривање болести 

Водећи партнер: Дом здравља ’’Свети Ђорђе’’ Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Министарство здравља РС 

Институт за јавно здравље Крагујевац 

Општина Топола 

Донатори 

Финансијска подршка 

Контрола, саветовање,стручна помоћ 

Логистичка подршка 

Финансијска подршка 
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Опис активности Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке и одабир најповољнијег понуђача  

Активност 2: Набавка возила, мобилног компјутера и видео бима 

Активност 3: Припрема и штампање едукативног материјала  

Активност 4: Едукација становништва 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 1.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Продужавање рокова за градњу због неадекватних времанских услова 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Едукативни програми из области социјалне заштите 

Сврха пројекта Подизање нивоа свести градјана о проблемима припадника маргинализованих група 

(самохране мајке, стари, особе са инвалидитетом, Роми) 

Област Здравство и  социјална заштита 

Оперативни циљ 3.2.2. До 2027. Године едуковати  5% становништва из области здравствене и социјалне 

заштите 

Кратак опис пројекта Припадници маргинализованих група имају свакодневне проблеме које теже решавају 

него остало становништво. Свест становништва о потребама маргинализованих група 

није на завидном нивоу па је неопходно спровести активности које имају за циљ 

подизање нивоа свести градјана о проблемима припадника маргинализованих група 

(самохране мајке, стари, особе са инвалидитетом, Роми).  
Пројектом се предвиђа серија едукација којима це се приближити проблематика 

припадника маргинализованих група ширем грађанству и на тај начин развити 

толеранција на различитости и на неопходност узајамног поштовања ради бољег и 

квалитетнијег живота у заједници. 

Очекивани Резултати 100 грађана прошло едукацију 

Одштампано 1000 билтена „Толеранција“ и дистрибуирано грађанству 

Побољшан квалитет живота особа из маргинализованих група 

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

Надлежно министартво 

Удружења грађана 

Донатори 

Логистичка и финансијска подршка 

Сарадња на пројекту 

Опис активности Опис 

Активност 1: Едукација становништва 

Активност 2: Израда, штампа и дистрибуција билтена 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  100% 

Донатор 0% 

Ко-финансирање (саким?) ...............% 

Ризици: Недовољан одзив грађана 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Адаптација и реконструкција  постојећих амбуланти 

Сврха пројекта Подизање квалитета здравствених услуга кроз адаптацију и реконструкцију постојећих 

амбуланти 

Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.2.3. Унапредити рад здравствених амбуланти на селу  

Кратак опис пројекта Оно што се пројектом предвиђа, тиче се улагања у примарну здравствену заштиту 

општине Топола, кроз оспособљавање сеоских амбуланти. 

Сеоске амбуланта Дома здравља „Свети Ђорђе“ нису у најбољем стању јер у одређене 

објекте није било значајнијих улагања у послењих десетак година. 

Стога је потебно најпре издвојити објекте којима је реконструкција најпотребнија и 
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ангажовати лице које ће направити потребну пројектно-техничку документацију. 

Очекивани Резултати Завршен поступак обједињене процедуре 

Обезбеђена новчана средства 

Завршен поступак јавне набавке и  избор извођача радова 

Завршена адаптација и реконструкција две сеоске амбуланте 

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

Министарствоздравља 

Донатори 

Дом здравља „Свети Ђорђе“ 

Логистичкаифинансијскаподршка 

Сарадњанапројекту 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израђена пројектно техничка документација 

Активност 2: Прибављене потребне дозволе 

Активност 3: Извођење радова на адаптацији и реконструкцији сеоских амбуланти 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 5.000.000 динара 

Извори финансирања БуџетопштинеТопола  50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (саким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Опремање амбуланти новом опремом 

Сврха пројекта Подизање квалитета здравствених услуга кроз опремање амбуланти новом опремом 

Област Здравствоисоцијалназаштита 

Оперативни циљ 3.2.3. Унапредити рад здравствених амбуланти на селу  

Кратак опис пројекта Да би се у сеоским амбулантама пружала што адекватнија медицинска помоћ потребно 

је осим адаптације и реконструкције објеката извршити и опремање амбуланти новом 

опремом. 

Са ново опремом проширио би се спектар здравствене помоћи која би могла да се пружи 

у сеоским амбулантама, чиме би становништву са села потребна помоћ била 

приступачнија. Улагања у овакве инвестиције генерално доводи до побољшања услова 

живота на селу, а ефекти су уштеда времена и новца, стварања осећаја веће сигурности... 

Амбуланте би се најпре опремиленовим рендген апаратима јер се из досадашњег 

искуства јавља највећа потреба за радиографијом. Осим ових потребна је набавка и 

других уређаја који би унапредили рад амбуланти. 

Очекивани Резултати Обезбеђена новчана средства 

Завршен поступак јавне набавке и  избора фирме са најповољнијом понудом  

Завршено опремање четири сеоске амбуланте новом опремом 

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

Министарство здравља 

Донатори  

Дом здравља „Свети Ђорђе“ 

Логистичка и финансијска подршка  

Сарадња на пројекту 

Опис активности Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке 

Активност 2: Опремање амбуланти 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 3.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (саким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Функционисање мера превентивне социјалне заштите 

Сврха пројекта Унапређење услуга социјалне заштите на територији општине. 
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Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.3.1. Повећати буџетска издвајања за 20% за економску одрживост медицинских и 

социјалних програма намењених за унапређење превентивних мера и активности до 2027. 

године 

Кратак опис пројекта Припадници маргинализованих група (самохране мајке, стари, болесни, особе са 

инвалидитетом, Роми и др.) имају свакодневне проблеме које теже решавају него остало 

становништво. Свест становништва о потребама маргинализованих група није на 

завидном нивоу. Не постоји тачна (ажурна) евиденција о броју и потребама припадника 

маргинализованих група што је неопходно учинити како би могле да се планирају 

активности на решавању њихових проблема. Пројекат подразумева организовање 

мобилних тимова који би по месним заједницама урадили детекцију угрожених 

становника општине (старих без породице, болесних и особа са инвалидитетом, 

самохраних мајки, сиромашних, Рома) и њихових основних потреба. 

Очекивани Резултати Формирање мобилних тимова 

Евидентирање припадника маргинализованих група на подручју општине Топола по 

категоријама 

Сачињавање прегледа потреба маргинализованих група 

Припрема,  штампа и дистрибуција билтена  „Толеранција“ 

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина Топола 

Министарство 

Донатори 

Удружења грађана 

Логистичка подршка 

Сарадња на пројекту 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Формирање мобилних тимова 

Активност 2: Евидентирање припадника маргинализованих група на подручју општине Топола по 

категоријама 

Активност 3: Сачињавање прегледа потреба маргинализованих група 

Активност 4: Припрема,  штампа и дистрибуција билтена  „Толеранција“ 

Трајање пројекта 6 месеци 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  100% 

Донатор 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољан одзив грађанства 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Популаризација давалаштва крви 

Сврха пројекта Повећање мотивације и подизање културе добровољног давалаштва крви, анимирање 

нових потенцијалних давалаца крви на територији општине Топола и постизање резултата 

од 3% добровољних давалаца крви од укупног броја становника 

Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.3.1. Повећати буџетска издвајања за 20% за економску одрживост медицинских и 

социјалних програма намењених за унапређење превентивних мера и активности до 2027. 

године 

Кратак опис пројекта Мотивацијом за давалаштвом крви и организацијом прикупљања крви у Србији баве се 

једино Црвени крст и Служба за трансфузију крви. Према процени Светске здравствене 

организације подмиривање националних потреба за крвљу могуће је реализовати уколико 

се годишње оствари 5 до 8 давања крви на 100 становника. У Србији, на жалост, а на 

територији наше општине има мање од једног даваоца крви на 100 становника.  
Свима нама који смо се нашли у овом послу предстоји дуга и мукотрпна борба против 

било ког другог давалаштва крви, осим оног који се заснива на начелима хуманости, 

солидарности, обровољности, бесплатности и анонимности. Из свог дугогодишњег 

искуства суочили смо се са чињеницом да је ДДК на веома ниском нивоу код младих 

људи,а нарочито код женске популације. Циљ нам је да ДДК подогнемо на виши ниво 

баш код тих категорија са акцентом на сеоске средине, као и да подигнемо ниво свести 

код циљних група према ДДК као културном, цивилизацијском односу према свом и 

здрављу других људи. Активности ће се изводити у сарадњи уз помоћ вишеструких ДДК. 
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Преношењем њихових искустава потенцијалним даваоцима крви.  
Штампање пропагандног материјала везаног за област ДДК уз подршку локалне 

самоуправе и Дома здравља у Тополи. 

Организовање ванредних сабирних акција ДДК у сеоским срединама са акцентом на 

учешће младих што укључује њихова дружења а такодје и редовну контролу њиховог 

здравственог стања (сида, сифилис, хепатитис и др). 

Очекивани Резултати Повећан број добровољних давалаца крви за 3% у односу на стање пре реализације 

пројекта  

Развијено позитивно мишљење о давалаштву крви на територији општине Топола  
Ширење знања и разбијање предрасуда о добровољном давалаштву крви као важном 

фактору контроле и превентивне провере свог здравља уз неговање здравих стилова 

живота. 

Водећи партнер: ОпштинаТопола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Називпартнера Улога 

ОпштинаТопола 

Дом здравља „СветиЂорђе“ 

Завод за трансфузију крви 

Министарство здравља РС 

Учешће ус провођењу пројекта 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Едукација становништва ангажовањем стручњака  и вишеструких давалаца крви 

Активност 2: Израда и дистрибуција едукативног материјала 

Активност 3: Промотивне активности 

Активност 4: Организовање акција добровољног давалаштва крви 

Трајање пројекта 12 месеци 

Укупан буџет 500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  100% 

Донатор 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Инфлација и други непредвиђени трошкови неће утицати на имплементацију пројекта 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта “Тешкоће,  изазови и радости родитељства” 

Сврха пројекта Едукативна подршка породици на оставривању и унапређивању њене васпитне 

компетенције, подршка афирмацији система вредности, здравих снага и способности код 

родитеља 

Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.3.1. Повећати буџетска издвајања за 20% за економску одрживост медицинских и 

социјалних програма намењених за унапређење превентивних мера и активности до 2027. 

године 

Кратак опис пројекта Програм подршке родитељима у нашој општини до сада није реализован, нити се било 

која институција до сада бавила организовано, стручнои и свеобухватно коришћењем 

здравих породичних снага у циљу прихватања и разумевања сопствене одговорности 

чланова за решавање проблема, перспективу развоја и укупан квалитет породичног  

живота. 

Очекивани Резултати 60 родитеља укључено у програм  
Подигнут квалитет породичног живота родитеља укључених у пројекат  
Промене на когнитивном плану - кроз стицање знања, нових увида и бољег разумевања 

себе и своје породице  
Промене на афективниом нивоу – изграђивање веће осетљивост и отвореност за питања 

личног и породичног напредовања, лично задовољство, редукција напетости, ослобађање 

других негативних емоција, изграђивање личне сигурности и самопоуздања  
Бихејвиорални ниво: промене на нивоу индивидуалног понашања, усвајање нових 

образаца понашања  
Интерактивни план - изграђивање нових типова релација 

Водећи партнер: Центар за социјални рад Топола 

Очекивани партнери и Назив партнера Улога 
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њихова улога 

 

Министарство 

Друштво за помоћ МНРЛ “Загрљај”  

Средњашкола ’’Краљ Петар И’’ Основне 

школе 

Дечији вртић ”Софија Ристић” 

Донатори 

Финансијска подршка министарства 

Дечји вртићи школе ће давати допринос у 

смислу анимирања родитеља потенцијалних 

учесника у пројекту. Средња школа ће давати 

простор за реализацију акртивности које 

захтевају већи простор 

Финансијска подршка донатора 

Опис активности Опис 

Активност 1: Формирање групе од 60 родитеља за укључивање у пројекат  
Програм Школа за родитеље обухвата 4 циклуса. Овај програм је акредитован за 

примену од стране Министарства за социјална питања. Програм реализују тренери који 

поседују сертификате за њихову реализацију.  
Циклуси:  
Породица – 6 радионица (доживљај, препознавање и разумевање суштине породичног 

живота, основних породичних снага, механизама породичног функционисања, 

организације породичног живота, развојних циклуса породице, преношење породичних 

образаца и контекста фунцкионалних и дисфункционалних модела породице)  
Брак- 6 радионица ( осећања у браку, избор партнера, брачни уговор, пакет очекивања, 

границе брака су неке од тема којима се бави овај циклус)  
Дете- 9 радионица (третира два проблемска груга-1. сагледавање положаја детета у 

породици и особеног сиблинг подсистема у контексту целовитог породичног система и 

2. разумевање4 основних потреба детета -развојно психолошких карактеристика и 

основних развојно-психолкошких проблема , који се јављају на ре4лацији квалитетних и 

трајних интеракција родитељ-дете)  
Родитељство- 13 радионица (преиспитивање експлицитних и имплицитних личних 

филозофија васпитања, стицање нових рефлексија о општим проблемима васпитања са 

аспекта родитељске улоге и одговорности и разумевање стратегије решавања сукоба као 

битног индикатора квалитета односа родитељ-дете, и ревалоризовање властитих 

васпитних поступака...)  
Поред едукативног програма - Школе за родитеље планиране су и кретаивне, 

стваралачке активности кроз радионице за израду креативних, декоративних и 

употребних предмета од различитих врста материјала-радионице ткања, за израду 

грнчарије, шивење, вез, поентлес, као и израда разних украсних и употребних предмета 

од природних материјала. У ове радионице биће укључени полазници Школе за 

родитеље али и други заинтересовани родитељи 

Активност 2: 12 месеци 

Укупан буџет 1.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Одступање од предвиђеног броја учесника у пројекту због слабе заинтересованости 

Осипање полазника едукативних радионица 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта “Заједно можемо много више” 

Сврха пројекта Побољшање квалитета живота људи укључених у активности Волонтерског центра - 

младих,хранитеља и старих лица 

Област Здравствои социјална заштита 

Оперативни циљ 3.3.1. Повећати буџетска издвајања за 20% за економску одрживост медицинских и 

социјалних програма намењених за унапређење превентивних мера и активности до 2027. 

године 

Кратак опис пројекта Неповољан друштвени контекст у последњиух неколико година условио је пад система 

вредности. Неинформисаност и недовољна заинтересованост за потребе деце, младих, 

старих лица и хранитеља, недостатак садржаја који би подстицајно утицали на развој 

потенцијала младих, као и организованих садржаја за афирмацију старих и значаја 

хранитељства неки су од проблема са којима се сусрећу ове категорије становништва. 

Очекивани Резултати Смањена изолованост старих лица, младих и хранитеља  
Активније укључивање у друштвени живот људи окупљених око идеје волонтеризма 

Реализоване активности на промоцији стваралаштва, хуманости и алтруизма 

Водећи партнер: Волонтерски центар ’’Кораци’’ Топола 
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Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Центар за социјалнин рад - Топола 

КУД ’’Опленац ’’ 

Клуб пензионера 

Основна школа 

Средња школа 

Надлежно министарство 

Донатори 

Основна и средња школа дају допринос 

анимирањем и селекцијом деце и младих, 

потенцијалних корисника пројекта 

Клуб пензионера активно учествује у 

реализацији програма за старе, кроз учешће 

старих и подршку КУД Опленац учествује у 

реализацији и осмишљавању јавних наступа и 

промоција у средини  
Центар за социјални рад пружа стручну 

подршку у реализацији радионица, трибина и 

осталих активности планираних на пројекту  
Министарство и донатори пружају 

финансијску подршку 

Опис активности Опис 

Активност 1: Промоција волонтеризма - медијска промоција, путем штампаног материјала и 

организовањем трибине на крају пројекта. 

Активност 2: Промоција хранитељства - медијска промоција, путем штампаног материјала и 

организовањем трибине на крају пројекта. 

Активност 3: Промоција здравих стилова живота и традиционалних вредности – активности посвећене 

младима-промоција путем штампаног материјала и организовањем трибине на крају 

пројекта. 

Активност 4: Реализација 10 радионица (програм Умеће одрастања) посвећених деци и младима и 5 

радионица посвећених старима 

Активност 5: Организоване посете културно-историјским знаменитостима корисника пројекта, 2 

излета у циљу побољшање комуникације и социјализације, размене искустава итд. 

Активност 6: Приказ ставралаштва учесника пројекта кроз акцију у локалној средини 

Трајање пројекта 12 месеци 

Укупан буџет 1.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола  50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Недовољна подршка локалне средине 

Хетерогеност циљне групе 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта “Промоција хуманих вредности” 

Сврха пројекта Стварање услова за унапређење здравља и повећање одговорност грађана у вези са  

очувањем и заштитом сопственог здравља и здравља и безбедности младих узраста од 12 

до 20 година старости на територији општине Топола 

Област Здравство и социјална заштита 

Оперативни циљ 3.3.1. Повећати буџетска издвајања за 20% за економску одрживост медицинских и 

социјалних програма намењених за унапређење превентивних мера и активности до 2027. 

године 

Кратак опис пројекта Пројектним предлогом је дефинисано следеће :  

Време реализације 9 месеци  

Циљн група : млади узраста од 12 до 20 година старости, који би били подељени у 

четири групе од 12 до 14 година 

Од 14 до 16 година, од 16 до 18 година, од 18 до 20 година 

Место реализације: : сала објекта народне кухиње Црвеног крста Топола Теме: Вештина 

комуницирања, преговарања, толеранција Лични и културни идентитет и поштовање 

различитости  

Проблем предрасуда 

Ненасилно решавање сукоба 

Активности би се реализовале по групама.  Једна групао бухвата 20 младих. Свака група 

би реализовала по пет радионица. То би била обука младих едукатора за даљу едукацију. 

Реализатори пројекта: Црвени крст Топола у сарадњи са основним школама, средњом 

школом, Центром за социјални рад (психолози, педагози, професори) 
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Очекивани Резултати Едуковано  80  младих за даље едукаторе 

Одржано 20 радионица са младима 

Формиран клуба младих за неговање здравих стилова живота 

Водећи партнер: Организација Црвеног крста Општине Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Центар за социјални рад 

Средња школа 

Основне школе 

Надлежна министарства 

Донатори 

Пружање стручних савета и неговање 

здравих стилова живота и помоћ у 

реализацији радионица 

Минстарство и донатори обезбеђују 

финансијску подршку 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Формирање  4 групе од по 20 омладинаца за учешће на пројекту Одржавање 20  радионица  

(за сваку групу по  5) 

Активност 2: Оснивање Клуба младих за неговање здравих  стилова живота 

Трајање пројекта 9 месеци 

Укупан буџет 1.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општинеТопола  50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (саким?) ...............% 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Ремонт котлова за централно грејање ОШ „Сестре Радовић“ Белосавци 

Сврха пројекта Стварање услова за побољшавање услова рада у школама, ефикасније грејање школских 

објеката у Белосавцима, Загорици и Крћевцу, смањење могућности већих хаварија и 

смањење трошкова одржавања и грејања 

Област Образовање 

Оперативни циљ 3.4.1. Унапредити услове рада у сеоским школама, реконструкцијом и опремањем 25% 

школских капацитета  до 2027.године 

Кратак опис пројекта Постојећи котлови и њихова пратећа инсталација (пумпе, сигурносни вентили, заштитне 

склопке, грејни флуид, одводи дима) за постизање оптималне температуре троше сувише 

горива (угаљ и дрва), и склони су честим кваровима. Сигурносни вентили и уређаји за 

мерење притиска у грејним системима су дотрајали. Не постоје аутоматске електричне 

склопке за заштиту пумпи од великих промена напона, које су врло честе, због чега су 

морале да буду набављне 2 нове пумпе за 2 грејне сезоне. 

Очекивани Резултати Ремонтовани котлови за централно грејање у основним школама у Белосавцима, 

Крћевцу и Загорици. 

Грејне инсталације доведене у оптимално стање  

Смањени трошкови и повећање ефикасности грејања 

Водећи партнер: Основна школа „Сестре Радовић“ Белосавци 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина Топола 

Надлежна министарства  

Донатори 

Логистичка и финансијска подршка 

Финансијска подршка 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке и одабир најповољнијег понуђача  

Активност 2: Извођење радова на ремонту котла за централно грејање у ОШ „Сестре Радовић“ 

Белосавцима 

Трајање пројекта 9 месеци 

Укупан буџет 1.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Имплементација овог пројекта искључује период грејања (дакле његова реализација није 

могућа у периоду октобар-април), могуће додатно 

повећање трошкова због замене грејног флуида и непредвиђених радова 
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Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Инсталирање громобрана на објектима основних школа 

Сврха пројекта Стварање услова за безбедно обављање наставе у основним школама на подручју 

општине Топола у складу са Законским прописима 

Област Образовање 

Оперативни циљ 3.4.1. Унапредити услове рада у сеоским школама, реконструкцијом и опремањем 25% 

школских капацитета  до 2027.године 

Кратак опис пројекта Зграде матичних школа као и њихових издвојених одељења на подруч ју општине 

Топола су углавном старијег датума, тако да на њима није приликом изградње изведена 

громобранска инсталација или је постојећа дотрајала и није у функцији. Министарство 

унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за заштиту и спасавање, Одељење за 

заштиту и спасавање у Крагујевцу, извршило је крајем 2008. године преглед наведених 

објеката у циљу надзора над Спровођењем прописа и мера заштите од пожара 

утврдјених Законом. Том приликом је констатовано да је потребно, у циљу заштите и 

безбедности ученика који су у оваквим условима изложени опасности од пожара и удара 

грома, инсталирати громобране на објектима где не постоје, као и извршити поправку 

постојећих. 

Очекивани Резултати Изведена громобранска инсталација 

Безбедно обављање наставе 

Спречавање повреда особа у школским објектима 

Спречавање настанка штете од пожара 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Основне школе 

Надлежна министарства  

Донатори 

Финансијска подршка 

Помоћ у извођењу радова на постављању и 

поправци громобрана 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда пројектно-техничке документације  

Активност 2: Спровођење поступка јавне набавке  

Активност 3: Извођење земљаних радова 

Активност 4: Извођење радова на инсталирању  и поправци громобрана  

Активност 5: Издавање атеста о исправности громобрана 

Трајање пројекта 12 месеци 

Укупан буџет 2.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Велики ризик за безбедно извођење наставе је недостатак громобрана на школским 

зградама.  

Уколико  се  обезбеде  финансијска  средства, ризика за реализацију пројекта нема 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Адаптација и опремање кабинета за наставу у сеоским школама 

Сврха пројекта Побољшање услова за рад деце и наставника у основним школама 

Област Образовање 

Оперативни циљ 3.4.2. Унапредити услове за школовање деце на селу 

Кратак опис пројекта Стање кабинета у основним школама није на завидном нивоу. Осим потребе за већим 

бројем компјутера јавља се потраба и за основним наставним средствима која би 

унапредила и олакшала рад деце и наставника. 

Пројектом би се суфинансирала средства за опремање кабинета у сеоским школа. 

Пројекат би обухватио све школе са територије општине Топола. Најпре је потребно 

направити листу потреба а затим извршити селекцију и издвојити оне предлоге које би 

имале највећи ефекат. 

Очекивани Резултати Адаптирано и опремљено 10 кабинета за наставу у сеоским школама 

Унапређени услови за рад ученика и наставника 

Водећи партнер: Општина Топла 

Очекивани партнери и Назив партнера Улога 
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њихова улога 

 

Основне школе 

Надлежна министарства  

Донатори 

Логистичка подршка  

Финансијска подршка 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Формирање комисије за одабир предлога 

Активност 2: Спровођење поступка јавне набавке и одабир најповољнијег понуђача 

Активност 3: Спровођење поступка обједињене процедуре 

Активност 4: Адаптирање кабинета за наставу 

Активност 5: Опремање кабинета за наставу 

Трајање пројекта 3 године 

Укупан буџет 3.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Опремање простора предшколских установа у сеоским насељима 

Сврха пројекта Побољшање услова за рад деце и васпитача у предшколским установама 

Област Образовање 

Оперативни циљ 3.4.2. Унапредити услове за школовање деце на селу 

Кратак опис пројекта Бећина простора за рад издвојених одељења Предшколске установе «Софија Ристић» на 

селу се налази у оквиру сеоских основних школа.Стање се може унапредити кроз скромна 

инвестициона улагања за опремање простора како би се олакшало и унапредио рад деце и 

васпитача. 

Пројектом би се суфинансирала средства за опремање просторија у предшколским 

установама на сеоском подручју. Пројекат би обухватио 5 издвојених одељења 

Предшколске установе са територије општине Топола. Најпре је потребно направити 

листу потреба а затим извршити селекцију и издвојити оне предлоге које би имале највећи 

ефекат. 

Очекивани Резултати Адаптирано и опремљено 5 просторија у предшколским установама на сеоском подручју 

Унапређени услови за рад деце и васпитача 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Предшколска установа «Софија Ристић» 

Основне школе 

Надлежна министарства  

Донатори 

Логистичка подршка  

Финансијска подршка 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Формирање комисије за одабир предлога 

Активност 2: Спровођење поступка јавне набавке и одабир најповољнијег понуђача 

Активност 3: Опремање кабинета за наставу 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 1.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Адаптација и реконструкција сеоских домова културе 

Сврха пројекта Унапређење културних садржаја кроз адаптацију и реконструкцију сеоских домова 

културе 

Област Култура 

Оперативни циљ 3.5.1. Обезбедити 50% више простора за културне садржаје реконструкцијом постојећих 

објеката до 2027. године. 
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Кратак опис пројекта Скоро свако село у општини Топола има свој Дом културе. Већина ових објеката није у 

завидном стању без обзира на годину изградње. Разлог за то је углавном запуштеност и 

некоришћење. 

Јавља се потраба за адаптацијом и реконструкцијом Домова културе како би се културни 

садржаји неометано могли одвијати. Пројекат би обухватио пет Домова културе за које је 

реконструкција најпотребнија. 

Код одређених објеката се јавља проблем не могућности инвестирања због не решених 

имовинско-правних односа (не уписана грађевинска дозвола, не процењена старост 

објекта,...). У оваквим случајевима потребно је најпре пронаћи решење овог проблема па 

тек онда приступити прибављању потребних дозвола. 

Очекивани Резултати Адаптирано и опремљено пет Домова културе на сеоском подручју 

Унапређени услови за несметано одвијање културних задржаја 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

Назив партнера Улога 

Месне заједнице  

Министарство културе 

Логистичка и финансијска подршка 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Формирање комисије за одабир предлога 

Активност 2: Спровођење поступка јавне набавке и одабир најповољнијег понуђача 

Активност 3: Решавање имовинско-правних послова 

Активност 4: Спровођење поступка обједињене процедуре 

Активност 5: Реконструкција и адаптација просторија 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 2.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Ревитализација и сертификација старих и уметничких заната и послова домаће радиности 

Сврха пројекта Очување културних и традиционалниг вредности 

Област Култура 

Оперативни циљ 3.5.1. Обезбедити 50% више простора за културне садржаје реконструкцијом постојећих 

објеката до 2027. године. 

Кратак опис пројекта Послови сертификације у области традиционалних заната (стари и уметнички занати и 

послови домаће радиности), обављају на основу Правилника о одређивању послова који 

се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину 

сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата, који је донео 

министар надлежан за послове привреде. Поступак сертификације односи се на статусна 

питања предузетника, којим поступком се кроз прецизирање регистроване претежне 

делатности, са одговарајућом шифром из Класификације делатности, долази до података 

о заступљености традиционалних заната у Србији, као и да се поступком сертификације 

постижу вишеструко позитивни ефекти, а нарочито: 

1) Превођење субјеката из сиве зоне (сиве економије) у легалне токове, јер је основни 

услов за сертификацију да је субјект регистрован као привредни субјект у Агенцији за 

привредне регистре; 

2) Усаглашавање пословања са законом (одређивање претежне делатности у складу са 

шифром делатности из Класификације делатности, прецизирање седишта и издвојеног 

места за предузетнике, односно огранака за привредна друштва, регулисање статуса 

запослених који раде на изради производа за које се тражи сертификација и др.); 

3) Стварање услова за обуку за већину старих и уметничких заната и послова домаће 

радиности, а који образовни профили данас нису обухваћени позитивним школским-

образовним системом, односно за које у образовном, школском систему нема 

одговарајућих програма; 

4) Повећавање запошљавања у области личног рада: преузимање технолошких вишкова 

из великих система, у поступцима приватизација и реструктурирања, самозапошљавање, 

запошљавање чланова породица предузетника 

5) Задржавање становништва, посебно младих у планинским и пограничним, мање 
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насељеним местима, јер се у овим подручјима углавном налазе сировине за област старих 

и уметничких заната и домаће радиности (вуна за ручно ткање, глина за грнчарску 

делатност, дрво и пруће за корпарско-плетарске производе и израду сувенира и сл.). 

Пројектом би се обезбедила потребна финансијка средства која  би се додељивала лицима 

која желе да изврше сертификацију у области традиционалних заната а све у циљу 

подстицаја како би се стари и уметнички занати сачували иревитализовали. 

Очекивани резултати Организован и расписан јавни позив за доделу финансијаких средтава  

Одабрана лица којима ће се одобрити финансије 

Спроведен поступак сертификације у области традиционалних заната 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Министарство привреде 

Месне заједнице 

Министарство културе 

Културни центар 

Сарадња на пројекту 

Опис активности Опис 

Активност 1: Расписивање јавног позива 

Активност 2: Спровођење поступка сертификације у области традиционалних заната 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 800.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Набавка библиобуса 

Сврха пројекта Обезбедити услове сеоском и приградском становништву да се укључи у културни живот 

стварањем могућности за приближавање књиге и културних догађања публици руралног 

подручја 

Област Култура 

Оперативни циљ 3.5.2. Повећати ефикасност рада постојећих институција културе за 50% обезбеђењем 

услова за презентацију културних садржаја у сеоским срединама и у Тополи до 

2027.године 

Кратак опис пројекта Топола је општина са великим бројем месних заједница. Од око 25.000 становника, само 

једна петина је обухваћена културном понудом. Разлог томе је непостојање објеката у 

којима би се презентовали културни садржаји. Библиотека „Радоје Домановић“ у Тополи 

опслужује малобројно градско становништво, док преостали мештани општине Топола 

нису у могућности да због просторне удаљености редовно посећују Библиотеку и друге 

установе културе. Због тога је неопходно изаћи у сусрет ве ћинском становништву 

општине Топола и задовољити њихове културне и образовне потребе. Један од начина је 

набавка библиобуса. 

Библиобус је мобилни информациони и комуникациони центар. Циљ му је да књиге 

учини доступним и најудаљенијим мештанима општине Топола. Намењен је 

задовољавању културних и информативних потреба сеоског и приградског 

становништва. Инфобус треба да разноврсним едукативним садржајима утиче на 

образовање грађана. У том циљу, у њему се реализују различити програми – подизање 

нивоа свести грађана о људским правима, едукативне радионице, предавања о 

репродуктивном здрављу, наркоманији, никотинизму, обука за рад на рачунару. Фонд 

Инфобуса треба да буде разноврстан. 

Очекивани резултати Набављено и опремљено возило – библиобус  

Запослено стручно лице 

Израђен програм рада и утврђена динамика посета сеоским месним заједницама  

Реализован програм рада 

Повећан број читалаца књига и учесника културних манифестација из сеоског подручја 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Општина Топола, 

Министарство културе РС 

Народна библиотека Србије 

Логистичка подршка 

Финансијска подршка пружање стручне 

помоћи и обезбеђивање дела 
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Школе на територији општине  

Предшколска установа 

Удружења грађана 

Донатори 

књижног фонда 

Сарадња на реализацији активности 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Набавка возила - библиобуса 

Активност 2: Опремање возила  

Активност 3: Запошљавање стручне особе за рад у библиобусу  

Активност 4: Израда програма за рад покретне библиотеке 

Активност 5: Утврђивање динамике посета сеоским месним заједницама  

Активност 6: Реализација програма и непосредан рад са корисницима 

Активност 7: Анкетирање сеоског становништва о потребама за врстама књижног фонда 

Трајање пројекта 5 године 

Укупан буџет 15.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор(који?) 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Незаинтересованост сеоског становништва за услуге покретне библиотеке 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Афирмација и одржавање Липовачке сликарске колоније 

Сврха пројекта Развој и презентација уметности и културе 

Област Култура 

Оперативни циљ 3.5.2. Повећати ефикасност рада постојећих институција културе за 50% обезбеђењем 

услова за презентацију културних садржаја у сеоским срединама и у Тополи до 

2027.године 

Кратак опис пројекта У селу Липовац, смештеном између Аранђеловца и Тополе, од 1973. године организују 

се сусрети сликара класичног опредељења. Досадашњи принцип рада ове колоније дао је 

резултате ч ији се значај не може никако занемарити. Ликовна колонија у Липовцу има 

дугогодишњу традицију и драгоцени фонд уметничких радова. У фонду колоније чува се 

преко 200 дела угледних уметника насталих у различитим сликарским техникама. Због 

значаја сликарске колоније за уметност и културу Тополе ову културну манифестацију је 

потребно подржати и убудуће. 

Очекивани Резултати Израђен програм Липовачке колоније на годишњем нивоу (сваке године) Набављен 

сликарски материјал и организован смештај учесника  

Израђена сликарска дела 

Организована завршна изложба сликарских дела и коктел поводом завршетка сликарске 

колоније сваке године 

Обезбеђена стална поставка изложбе сликарских дела  

Створени услови за одржавање Липовачке сликарске колоније у континуитету и покретање 

локалне иницијативе за будуће пројекте 

Обогаћен фонда колоније 

Створени услови за ревитализацију туристичких потенцијала општине Топола и развој 

културног и уметничког туризма 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Културни центар Топола Министарство 

културе РС 

Туристичка организација „Опленац“ 

Топола  

Донатори 

Реализација пројекта 

Учешће у финансирању пројекта и селекцији 

учесника колоније 

Финансијска подршка  

Обезбеђење смештаја учесника 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда програма Липовачке колоније на годишњем нивоу  

Активност 2: Сачињавање списка учесника колоније  

Активност 3: Селекција учесника колоније  

Активност 4: Набавка сликарског материјала (платна, боје, рамови, сталци) 
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Активност 5: Обезбеђење смештаја за учеснике сликарске колоније 

Активност 6: Едукација локалног становништва 

Активност 7: Израда-стварање сликарских дела 

Активност 8: Израда каталога 

Активност 9: Организовање завршне изложбе сликарских дела  

Активност 10: Обезбеђење продајне изложбе сликарских дела  

Трајање пројекта 5 године 

Укупан буџет 3.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           100% 

Донатор(који?) 0% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Изградња фискултурне сале у ОШ “Живко Томић”, Доња Шаторња– 2фаза 

Сврха пројекта Стварање услова за останак младих на селу обезбеђењем простора за спортске 

активности 

Област Образовање 

Оперативни циљ 3.6.1. Повећати капацитете спортских објеката за 30% до 2027. године кроз изградњу 

фискултурних сала и реконструкцију 40% спортских терена у селима 

Кратак опис пројекта У ОШ «Живко Томић» у Доњој Шаторњи школују се деца из 6 месних заједница односно 

10 насељених места, и то: Јарменовци (Гуришевци, Манојловци), Војковци, Доња 

Трешњевица, Доња и Горња Шаторња, Блазнава, Пласковац и Винча. Фискултурна сала 

не постоји ни у једном од наведених села. Већина становника ових села бави се 

пољопривредном производњом али је због недостатка квалитетних садржаја за живот 

евидентан одлив сеоског становништва ка градским срединама. 

Ученици ОШ имају изванредне резултате из готово свих области образовног рада али се 

најчешће по завршетку школе не враћају у своје средине између осталог и због не 

постојања услова за спортско- забавни живот. Реализацијом овог пројекта интересовање 

младих ће бити усмерено ка спортским активностима, очувале би се праве вредности. 

Изградњом фискултурне сале у Д. Шаторњи омогућило би се младима из наведених села 

да се организују у спортским активностима чиме би се побољшали услови живљења у 

овој средини и њихов останак на селу. 

Пројекат је тренутно у првој фази реализације за коју су обезбеђена средства од стране 

општине и Министарства Привреде. 

Очекивани Резултати Изграђен, завршен и опремљен објекат фискултурне сале у Д. Шаторњи 

Створени услови за квалитетно извођење наставе физичког образовања у основној 

школи као и услови за бављење спортским активностима соског становништва 

горњојасеничког краја у току целе године 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

Назив партнера Улога 

ОШ „Живко Томић“ Д. Шаторња 

Министарство привреде 

Реализација пројекта 

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке и одабир најповољнијег понуђача за извођење 

радова 

Активност 2: Доградња и опремање спортског објекта 

Активност 3: Добијање употребне дозволе 

Активност 4: Опремање сале 

Трајање пројекта 1 година 

Укупан буџет 20.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Министарство привреде 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Продужавање рокова за градњу због неадекватних времанских услова 
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Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Изградња фискултурне сале у ОШ „Милутин Јеленић“, Г. Трнава 

Сврха пројекта Стварање услова за останак младих на селу обезбеђењем простора за спортске 

активности 

Област Образовање 

Оперативни циљ 3.6.1. Повећати капацитете спортских објеката за 30% до 2027. године кроз изградњу 

фискултурних сала и реконструкцију 40% спортских терена у селима 

Кратак опис пројекта Горња Трнава је село у коме живи велики број младих који се баве пољопривредном 

производњом а у слободно време упражњавају спортске активности. Основна школа нема 

фискултурну салу. Школа нема могућност извођења наставе физичког васпитања у 

зимском периоду, настава се изводи у неадекватном простору и честе су повреде ученика. 

Нема могућности за одржавања спортских такмичења и културних манифестација. 

Све ово изискује потребу изградње спортске сале у оквиру Основне школе „Милутин 

Јеленић“ у Горњој Трнави 

Очекивани Резултати Изграђен, завршен и опремљен објекат фискултурне сале у Горњој Трнави 

Створени услови за квалитетно извођење наставе физичког образовања у основној 

школи као и услови за бављење спортским активностима соског становништва у току 

целе године 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ОШ „Милутин Јеленић“ Г. Трнава 

Министарство омладине и спорта 

Министарство просвете Министарство за 

НИП 

Месна заједница Доња Шаторња 

Донатори 

Реализација пројекта 

Финансијска подршка 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда главног пројекта 

Активност 2: Прибављање дозволе за извођене радова 

Активност 3: Спровођење поступка јавне набавке радова  

Активност 4: Изградња и опремање спортског објекта 

Активност 5: Добијање употребне дозволе  

Активност 6: Опремање сале 

Трајање пројекта 1 година 

Укупан буџет 45.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Продужавање рокова за градњу због неадекватних времанских услова 

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Изградња фискултурне сале у ОШ „Сестре Радовић“, Белосавци 

Сврха пројекта Унапређење услова за развој спортиста кроз изградњу спортских хала 

Област Спорт 

Оперативни циљ 3.6.1. Повећати капацитете спортских објеката за 30% до 2027. године кроз изградњу 

фискултурних сала и реконструкцију 40% спортских терена у селима 

Кратак опис пројекта Белосавци су село које по структури припада сеоском центру коме гравитирају околна 

села: Јеленац, Маскар, Рајковац, Загорица. У њему  живи велики број младих који се баве 

пољопривредном производњом а у слободно време упражњавају спортске активности. 

Основна школа нема фискултурну салу. Школа нема могућност извођења наставе 

физичког васпитања у зимском периоду, настава се изводи у неадекватном простору и 

честе су повреде ученика. Нема могућности за одржавања спортских такмичења и 

културних манифестација. 

Све ово изискује потребу изградње спортске сале у оквиру Основне школе „Сестре 

Радовић“ у Белосавци 

Очекивани Резултати Изграђен, завршен и опремљен објекат фискултурне сале у Белосавцима 

Створени услови за квалитетно извођење наставе физичког образовања у основној 

школи као и услови за бављење спортским активностима соског становништва у току 
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целе године 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

ОШ „Сестре радовић“ Белосавци 

Министарство омладине и спорта 

Министарство просвете Министарство за 

НИП 

Месна заједница Белосавци Донатори 

Реализација пројекта 

Финансијска подршка 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Израда главног пројекта 

Активност 2: Прибављање дозволе за извођене радова 

Активност 3: Спровођење поступка јавне набавке радова  

Активност 4: Изградња и опремање спортског објекта 

Активност 5: Добијање употребне дозволе  

Активност 6: Опремање сале 

Трајање пројекта 1 година 

Укупан буџет 45.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           50% 

Донатор 50% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Уређење спортских терена по селима 

Сврха пројекта Унапређење услова за развој спортиста кроз уређење спортских терена 

Област Спорт 

Оперативни циљ 3.6.1. Повећати капацитете спортских објеката за 30% до 2027. године кроз изградњу 

фискултурних сала и реконструкцију 40% спортских терена у селима 

Кратак опис пројекта Овим пројектом се планира реконструкција фудбалских терена у селима и терена за мали 

фудбал. 

Свако село у општини Топола има свој фудбалски терен али су они различито опремљени 

и нису сви у добром стању. Потребно је извршити анализу потреба и за оне терене које су 

у најлошијем стању извршти уређење које се углавном односи на земљане радове 

(денивелација терена, одводњавање) и засејавање траве. На одређеним теренима се јавља 

потреба за ограђивањем и реконструкцијом клупа за играче и тренере. 

Што се тиче терена за мали фудбал, који се углавном налазе при сеоским основним 

школама, потреба је у пресвлачењу новог слоја асфалта на оним теренима који су у 

лошијем стању. 

Очекивани Резултати Реконструисано 40% спортских терена 

Створени услови за неометано бављење младих спортом 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Основне школе 

Месне заједноице 

Спортска друштва (сеоски фудбалски 

клубови) 

Сарадња на пројекту 

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Решавање имовинско-правних односа 

Активност 2: Спровођење поступка обједињене процедуре 

Активност 3: Спровођење поступка јавне набавке и ангажовање најповољнијег извођача радова 

Активност 4: Радови на уређењу спортских терена 

Трајање пројекта 10 година 

Укупан буџет 15.000.000динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           70% 

Донатор(који?) 30% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Не могућност решавања имовинско-правних послова 
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Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Набавка аутобуса за превоз спортиста и омладих 

Сврха пројекта Унапређење услова за развој спортиста  

Област Спорт 

Оперативни циљ 3.6.2. Повећати број становника који се баве спортом за 20% до 2027.г. 

Кратак опис пројекта Већ дуже време јавља се потреба за набавком превозног средства (комбија) који би био у 

функцији превоза спортиста. 

Годишње се из буџета за спорт општине Топола, која су усмерена ка Спортском савезу 

општине Топола, велики део средстава издвоји за ангажовање приватног превоза 

спортиста на утакмице. Усмеравањем тог новца у набавку превозног средтсва које би 

било у власништву Спортског савеза општине Топола дошло би до значајних уштеда у 

новцу. Превозно средсто би могло да се користи како за превоз спортиста на утакмице и 

такмичења тако и за превоз најмлађих спортиста са села до Тополе где имају услове за рад 

и тренирање. Средства која би се одвојила у ову сврху би имала вишеструке ефекте на 

развој спортиста и унапређење заједнице. 

Очекивани Резултати Набавка превозног средства 

Унапређење услова за рад спортиста 

Повећање броја младих који се баве спортом за 20% 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Спортски савез Општине Топола 

Спортски савез Србије 

Донатори 

Сарадња на пројекту  

Финансијска подршка 

Опис активности Опис 

Активност 1: Спровођење поступка јавне набавке  

Активност 2: Прављење плана коришћења комбија 

Активност 3: Превоз спортиста на тренинге 

Активност 4: Превоз спортиста на утакмице 

Трајање пројекта 2 године 

Укупан буџет 2.000.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           70% 

Донатор(који?) 30% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици:  

 

Образац за идентификацију појекта 

Назив пројекта Стварање услова за увођење нових спортских активности на селу 

Сврха пројекта Унапређење услова за развој спортиста  

Област Спорт 

Оперативни циљ 3.6.2. Повећати број становника који се баве спортом за 20% до 2027.г. 

Кратак опис пројекта Млади на селу немају превелике могућности у одабиру спорта на селу. Већина спортских 

удружења своје активности обавља у Тополи, тако да она деца која немају могућност 

превоза ускраћена су оним спортом којим би волела да се баве.  

Једини спорт доступан младима на селу је фудбал, стим што организација фудбалских 

клубова са села није за задовољавајућем нивоу са аспекта ангажовања младих и 

организације млађих селекција. 

Пројектом би се планирало суфинансирање оних спортских организација која би своје 

тренинге организовала и обаљала на територији села. 

Очекивани Резултати Унапређени услови за бављење младих спортом  

Повећање младих који се баве спортом за 20% 

Водећи партнер: Општина Топола 

Очекивани партнери и 

њихова улога 

 

Назив партнера Улога 

Спортски савез Општине Топола 

Спортски савез Србије 

Донатори 

Сарадња на пројекту  

 

Опис активности Опис 

Активност 1: Расписивање јавног позива за доделу средстава спортским организацијама која организују 
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своје активности на сеоском подручју 

Активност 2: Активности на промоцији спорта у сеоским основним школама 

Трајање пројекта 5 година 

Укупан буџет 2.500.000 динара 

Извори финансирања Буџет општине Топола           80% 

Донатор(који?) 20% 

Ко-финансирање (са ким?) ...............% 

Ризици: Не могућност организације тренинга током зиме 

 

7. Прегледна табела – Приоритети, стратешки циљеви, оперативни циљеви и пројекти 

 

Приоритет Стратешки циљ Оперативни циљ Пројекти 

1. Повећање 

обима, 

квалитета, 

здравствене 

безбедности, 

конкурентности  

и економских 

резултата у 

пољопривредној 

производњи и 

преради 

пољопривредних 

производа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Повећање нивоа 

инвестиција, 

стварањем ефикасног 

локалног 

механизмазаподршку 

1.1.1. Промовисати и 

стимулисати удруживање 

тако до 20% 

пољопривредника буде 

део неког од облика 

удруживања до 

2027.године 

- Подршка заједничком приступу пољопривредника у 

производњи и тржишту 

- Локална Акциона Група за рурални развој 

1.1.2. До краја 2027. 

године повећати укупан 

број пољопривредних 

газдинстава за 20% путем 

активних мера подршке  

- Порески водич за пољопривредна газдинства 

- Водич кроз право Републике Србије и право ЕУ за 

пољопривредна газдинства 

- Подршкамладимпољопривредницима 

1.2. Створити повољне 

услове за развој нових 

производних, 

прерађивачких и 

складишних 

капацитета 

1.2.1. До 2027.године 

повећати примарне 

производне капацитете у 

области воћарства и 

воноградарства за 5% у 

односу на постојеће  

- Заснивање – подизање нових вишегодишњих засада 

воћа и винове лозе 

- Формирање и организација огледних парцел 

воћарских, ратарских и повртарских култура за 

потребе школске економије СШ „Краљ Петар I“ 

1.2.2. До краја 

2027.године повећати 

примарне производне 

капацитете у области 

сточарства за 10% у 

односу на постојеће 

капацитете 

- Очување аутохтоних раса у сточарству 

- Унапређење производње меда  

- Побољшање расног састава и повећање броја грла 

говеда и оваца 

- Побољшање расног састава и повећање броја свиња 

и живине 

- Формирање пчелињака на школској економији СШ 

„Краљ Петар I“ 

- Повећање броја раса на школској економији СШ 

„Краљ Петар I“ 

1.2.3. До 2027.године 

повећати прерађивачке 

капацитете за 20 % у 

односу на постојеће  

- Отварање погона за прераду млека и млечних 

производа 

- Отварање погона за производњу и прераду меса 

- Отварање погона за прераду воћа и поврћа 

1.3. Створити услове за 

оптимално 

коришћење 

пољопривредног 

земљишта 

1.3.1. До краја 

2027.године извршити 

основну хемијску 

анализу земљишта на 

35% пољопривредних 

површина 

- Контрола и унапређење плодности земљишта  

- Реонизација пољопривредног земљишта 

- Сузбијање инвазивних штетних врста  

1.3.2. До краја 2027. 

године обухватити 

процесом едукације 10% 

пољопривредних 

произвођача из области 

пољопривредне 

производње 

- Едукација пољопривредника 

- Унапређење саветодавних услуга и трансфери знања 

у пољопривреди 

1.3.3. Осавременити 

мониторинг 

метеорлошких 

параметара у циљу 

превенције појаве 

болести и појаве 

абиотских фактора  

- Ремонт старих метеостаница у сврси пољопривреде 

- Постављање нових метеостаница у сврси 

пољопривреде 

1.4. Ојачати капацитете 

постојећих и 

1.4.1. Повећати буџетска 

издвајања за јачање 

- Промоција воћарско – виноградарске производње 

општине Топола 
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створити услове за развој 

нових облика удружења 

пољопривредника и 

задруга 

капацитета задруга и 

удружења 

пољопривреника за 5% 

годишње до краја 

2027.године 

- Подршка унапређењу производње од значаја за 

рурални развој  

- Формирање базе пољопривредних производа 

1.4.2. До краја 2027. 

године унапредити и 

осавременити капацитете 

сточних пијаца за 20%  

- Изградња изложбено - аукцијског простора – сточне 

пијаце 

- Унапређење рада постојећих сточних пијаца 

2. Створити 

услове за даљи 

привредни 

развој уз 

принципе 

одрживог 

развоја и 

заштите животне 

средине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Створити 

услове за даљи 

привредни 

развој уз 

принципе 

одрживог 

развоја и 

заштите животне 

средине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Стварање услова за 

унапређење привреде 

кроз бољу 

искоришеност и 

проширење постојеће 

производње 

2.1.1. До краја 2027. 

године за 30% повећати  

искоришћеност и 

инфраструктурну 

опремљеност постојећих 

радних зона  

- Формирање предлога мера за привлачење 

инвестиција 

- Инфраструктурно опремање Рaдне зоне IV 

- Инфраструктурно опремање Радне зоне – Према 

Просторном плану општине Топола 

2.1.2. Повећати пласман 

прерађевина из области 

воћарства и 

виноградарства за најмање 

30% до 2027. године 

- Анализа прерађивачких капацитета /воћарство и 

повртарство 

- “Путевивина” 

2.2. Развити локалну 

инфраструктуру кроз 

изградњу и 

реконструкцију 

путне мреже и 

унапређење 

урбанистичко – 

планске 

регулативе 

 

 

 

 

 

2.2.1. До 2027. године 

изградити 10 км путева и 

стаза на подручју 

општине Топола и 

реконструисати 40км 

општинских и 

некатегорисаних путева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изградња обилазнице са југоисточне стране Опленца 

кроз село Божурњу 

- Пут вина – Винча –Бор – Липовац  

- Изградња бициклистичке стазе преко територије 

општине Топола 

- Реконструкција дела општинског пута Л2 – 

Белосавци (горњи крај)  

- Реконструкција општинског пута Л3 – Велосавци–

Маскар-Рајковац–Клока  

- Реконструкција општинског пута Л4 Белосавци –

Јеленац кроз Јеленац 

- Изградња дела општинског пута Л-5 Вићија – 

Загорица– Маскар 

- Изградња општинског пута Л-6 Јунковац – Клока  

- Изградња општинског пута Л-7 Љубесело – Жабаре 

– Загорица  

- Реконструкција општинског пута Л-8 Жабаре– 

Горович – Горња Трнава  

- Реконструкција општинског пута Л-9 од путног 

правца М-23 (Крунска) Горња Трнава – Витлина – 

Шуме – Наталинци  

- Реконструкција општинског пута Л-11 Г. Трнава–

Варошица–Д.Трнава  

- Реконструкција општинског пута Л13 – Г.Трнава – 

Д.Трнава  

- Реконструкција општинског пута Л-14 Црвено Брдо 

– Шуме – Павловац  

- Реконструкција општинског пута Л15 – Д.Трнава – 

Светлић  

- Реконструкција општинског пута Л-16 Метеризе–

Божурња–Овсиште 

- Реконструкција општинског пута Л-17 Метеризе – 

Пласковац  

- Реконструкција општинског пута Л-19 Винча- 

Ћумурана – Пласковац  

- Изградња других некатегорисаних путева по 

Месним заједницама  

- Уређење прелаза преко речних корита 

2.2.2. Израдити планску и 

техничку документацију 

за сеоско подручје 

- Израда Планова детаљне регулације – за сеоско 

подручје 

- Израдаурбанистичкихпројеката 

2.3. Развити комуналну 

инфраструктуру уз 

унапређењекомуналних 

услуга 

2.3.1. Изградити 20 км 

фекалне канализације на 

подручју  

насељених места 

општине Топола до 2027. 

године 

- Изградња фекалне канализације  – Топола село – 

Јокића крај 

- Изградња фекалне канализације  – Топола село – 

Радна зона- Ливаде 

- Изградња фекалне канализације  – Топола село – 

Митровчић, Ваганац 

- Изградња фекалне канализације  – село Винча 

2.3.2. Унапређење рада - Реконструкција линије муља на постројењу за 
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2. Створити 

услове за даљи 

привредни 

развој уз 

принципе 

одрживог 

развоја и 

заштите животне 

средине  

пречистача за отпадне 

воде “Каменица” до 

2027.године 

прераду отпадних вода „Каменица“ 

- Израда пројектно- техничке документације за 

реконструкцију предтретмана отпадне воде на 

постројењу за прераду отпадних вода “Каменица” 

2.3.3. Уредити 50% 

сеоских гробаља до 

2027.године 

- Израда базе података о сеоским гробљима  

- Уређењесеоскихгробаља 

2.4. Унапредити систем 

водоснабдевања и 

наводњавања кроз 

изградњу, побољшање 

система управљања, 

реконструкцију И 

повећање капацитета 

пијаће воде 

2.4.1. Унапредити 

јединствени систем 

водоснабдевања и 

наводњавања 

- Реконструкција водоводне мреже старије од 

20година 

- Обезбеђивање додатних количина питке воде 

- Санација вертикалне таложнице и технолошки 

прихватљив концепт евакуације муља од процеса 

прања филтера на ПППВ у Јарменовцима 

- Изградња водоводне линије од изворишта 

“Божурња” до резервоара RO 

- Уградња секторских мерача протока у мрежи  

- Увођење водомера са даљинским очитавањем  

-Набавка корелатора за идентификацију кварова на 

мрежи 

- Изградња акумулације на Јарменовачкој реци у 

сврси водоснабдевања 

- Артешкибунари 

- Изградња акумулација за наводњавање 

пољопривредних површина 

2.4.2. Реконструкција 

водовода и успостављање 

ефикасног система 

управљања водоводом до 

2027. године применом 

законске регулативе 

- Реконструкција водоводне мреже у Блазнави 

- Реконструкција водоводне мреже у Овсишту 

- Реконструкција водоводне мреже у Винчи и 

Пласковцу 

- Изградња водоводне мреже Топола – Наталинци 

2.5. Унапредити 

туристичку понуду 

кроз стварање услова 

за ефикаснију 

промоцију и 

дистрибуцију 

постојећих 

туристичких производа 

уз развој туристичке 

инфраструктуре 

2.5.1. Израдити програм 

развоја туризма општине 

Топола у складу са 

Стратегијом развоја 

туризма РС 

- Програм развоја туризма општине Топола 

- Акцион план развоја туризма општине Топола 

2.5.2. До 2027. године 

повећати информисаност 

посетилаца кроз 

унапређење промотвних 

активности 

- Уређење изложбено-продајног простора 

- Опремање простора за “Бизнис-клуб” центар 

2.5.3. Унапредити 

туристичке и 

угоститељске  капацитете  

- Смештај у сеоским домаћинствима 

- Агротуризам 

2.6. Увести нове 

туристичке 

производе уз ефикасну 

промоцију и 

дистрибуцију 

2.6.1. До 2027. године 

формирати туристичку 

понуду за сеоска насеља 

општине Топола 

- Сеоски туризам у функцији економског развоја села 

- Презентација сеоског туризма у Општини Топола 

2.6.2. Едуковати 2% 

пољопривредних 

газдинстава до 2027. 

године 

- Едукација сеоског становниства за укључивање у 

сеоски туризам 

- Едукација у области туризма и угоститељства 

2.7. Унапредити систем 

заштите 

животне средине кроз 

стварање 

оптималних услова за 

одлагање комуналног 

отпада 

и подизање нивоа 

свести 

грађана о значају 

заштите 

човековеоколине 

2.7.1. Уклањање дивљих 

депонија и  санација и 

унапређење рада 

рециклажног центра на 

територији општине 

Топола до 2027. године 

- Уклањање и рекултивација дивљих депонија  

- Рециклажа комуналног отпада и санација депоније 

Торови 

- Унапређење сакупљања комуналног отпада 

- Уређење сакупљања опасног отпада на територији 

општине Топола 

- Компостирањеорганскоготпада 

2.7.2. Унапредити услове 

животне средине у 

сеоском подручју до 

2027. године 

- Едукација деце на сеоском подручју из области 

заштите животне средине 

- Едукација сеоског становништва о правилној 

употреби заштитних средстава у пољопривредној 

производњи 

- Обука пољопривредних газдинстава – управљање 

амбалажним отпадом од искоришћених средстава за 

заштиту биља 

- Чишћење и уређење сеоских тргова и зелених 

површина у месним заједницама 

- Уређење водотока 
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- Еко-пелет – едукација и производња 

2.8. Унапредити систем 

управљања јавним 

објектима 

2.8.1. До 2027. г. 

формирати ГИС систем 

који обухвата податке о 

непокретностима 

- Портфолио имовине у јавној својини 

- Израда базе података о Енергетској ефикасности 

јавних зграда 

2.8.2. До 2027.године 

унапредити енергетску 

ефикасност јавних зграда 

за 20% 

- Енергетска ефикасност јавних зграда – образовање 

- Енергетска ефикасност јавних зграда – здравство 

- Енергетска ефикасност јавних зграда – култура  

- Енергетска ефикасност јавних зграда – управа 

3. Уравнотежен 

социо – 

економски 

развој руралних 

подручја на 

начелима 

снажног јавно – 

приватног 

партнерства и 

одрживости  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уравнотежен 

социо – 

економски 

развој руралних 

подручја на 

начелима 

снажног јавно – 

приватног 

партнерства и 

одрживости 

3.1. Унапредити родну 

равноправност, 

економски положај 

жена са села и ниво 

социјалне заштите 

подизањем квалитета 

пружених услуга 

3.1.1. Створити услове да 

жене  имају једнаке 

могућности да уживају 

све користи и добробити 

од напретка једне 

заједнице 

- Економски напредак жена са села 

- Родна равноправност 

3.1.2. Унапредити 

квалитет услуга из 

области социјалне 

заштите 

- Стварање услова за прихват одраслих и старих лица 

- Унапређење услуге помоћи и неге у кући старим-

социјално угрозеним лицима и особама са 

инвалидитетом 

3.2. Подићи ниво 

ванинституционалне –  

здравствене и 

социјалне заштите 

грађана као и 

превентивних мера и 

услуга из ових области 

на територији општине 

Топола 

3.2.1. Унапредити рад 

ванинституционалних 

удружења путем 

повећаних улагања у 

јачање капацитета 

цивилног сектора 

- Стварање услова за срећну будућност све деце 

- Промоцијахранитељства 

3.2.2. До 2027. године 

едуковати 5% 

становништва из области 

здравствене и социјалне 

заштите  

- Едукација становништва из области заразних и 

болести већег социјално-медицинског значаја 

здравствене заштите  

- Едукативни програми из области социјалне заштите 

3.2.3. Унапредити рад 

здравствених амбуланти 

на селу  

- Адаптација и реконструкција  постојећих амбуланти 

- Опремање амбуланти новом опремом 

3.2.4. Повећати буџетска 

издвајања за 20% за 

економску одрживост 

медицинских и 

социјалних програма 

намењених за 

унапређење 

превентивних мера и 

активности до 2027. 

године 

- Функционисање мера превентивне социјалне 

заштите 

- Популаризација давалаштва крви 

- „Тешкоће, изазови и радости родитељства” 

- „Заједно можемо много више” 

- Промоција хуманих вредности 

3.3. Унапредити систем 

образовања кроз 

модернизацију објеката 

и наставних средстава 

постојећих школских и 

предшколских 

установа 

3.3.1. Унапредити услове 

рада у сеоским школама, 

реконструкцијом и 

опремањем 25% 

школских капацитета  до 

2027.године 

- Изградња ученичком дома за средњу школу Краљ 

Петар I 

- Ремонт котлова за централно грејање ОШ „Сестре 

Радовић“ Белосавци  

- Инсталирање громобрана на објектима основних 

школа 

3.3.2. Унапредити услове 

за школовање деце на 

селу 

- Адаптација и опремање кабинета за наставу у 

сеоским школама 

- Опремање простора предшколских установа у 

сеоским насељима 

3.4. Унапредити и 

обогатити културне 

садржаје кроз 

реконструкцију, 

адаптацију и 

модернизацију 

објеката културе и 

обогаћивање 

програмских садржаја 

3.4.1. Обезбедити 50% 

више простора за 

културне садржаје 

реконструкцијом 

постојећих објеката до 

2027. године. 

- Адаптација и реконструкција сеоских домова 

културе 

- Ревитализација и сертификација старих и 

уметничких заната и послова домаће радиности 

3.4.2. Повећати 

ефикасност рада 

постојећих институција 

културе за 50% 

обезбеђењем услова за 

презентацију културних 

садржаја у сеоским 

срединама и у Тополи до 

2027.године 

- Набавка Библиобуса 

- Афирмација и одржавање Липовачке сликарске 

колоније 

- Обогаћивање културно-забавног живота сеоске 

омладине 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA         Година XXI        Број 7        16. мај 2017.     страна  138 

 
3.5. Унапредити услове 

за развој спорта свих 

узрасних група кроз 

изградњу и 

реконструкцију 

спортских објеката и 

обогаћивање спортских 

садржаја 

3.5.1. Повећати 

капацитете спортских 

објеката за 30% до 2027. 

године кроз изградњу 

фискултурних сала и 

реконструкцију 40% 

спортских терена у 

селима 

- Изградња фискултурне сале у ОШ “Живко Томић”, 

Доња Шаторња – друга фаза 

- Изградња фискултурне сале у ОШ „Милутин 

Јеленић“, Г. Трнава 

- Изградња фискултурне сале у ОШ „Сестре Радовић“, 

Белосавци 

- Уређење спортских терена по селима 

3.5.2. Повећати број 

становника који се баве 

спортом за 20% до 

2027.г. 

- Набавка аутобуса за превоз спортиста и омладих 

- Стварање услова за увођење нових спортских 

активности на селу 

 

8. Завршне одредбе Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола 

 

Општинска управа општине Топола ће пратити примену Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине 

Топола и подносити Скупштини општине извештај о њеном спровођењу. Саставни део тог извештаја је оцена 

спровођења Стратегије, с евентуалним предлогом допуне и измене Стратегије.  

На основу извештаја из претходног става, Скупштина општине Топола ће утврђивати потребу да се приступи 

допуни и измени Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Топола.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 320-115/2017-05-I                                                                                                                                   

Дана: 15.05.2017. године                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                     

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

  

1. ОДЛУКА о преносу права јавне својине Републике Србије у јавну својину јединице 

локалне самоуправе – Општине Топола  Страна 1. 

   

2. ОДЛУКА о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у 2017. години  

и Локални акциони план запошљавања у 2017. години Страна 1. 

   

3. ЦЕНОВНИК услуга ЈКСП ,,Топола“ Топола за послове поверене од стране 

Скупштине општине Топола Страна 8. 

 
 

 

4. РЕШЕЊЕ о давању саглсности на Ценовник услуга ЈКСП ,,Топола“ Топола за 

послове поверене од стране Скупштине општине Топола Страна 10. 

 
 

 

5. РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду  Библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола  

за 2016. годину  Страна 10. 

 
 

 

6. РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада  Библиотеке ,,Радоје Домановић“ 

Топола за 2017. годину Страна 11. 

   

7. РЕШЕЊЕ о  разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе 

„Карађорђе“ Топола Страна 11. 

   

8. РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, стамбено-

комуналне делатности и заштиту животне средине  Скупштине општине Топола Страна 11. 

   

9. ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о платама и утврђивању 

коефицијената за лица која бира и поставља Скупштина општине Топола, 

Општинско веће општине Топола и председник општине Топола Страна 12. 

   

10. СТРАТЕГИЈА пољопривреде и руралног развоја општине Топола Страна 13. 
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА. Топола, Булевар краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/6811-017.  Факс: 034/6811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


