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На основу члана  40. став 1. тачка 54. и члана 139. Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола” број 

2/2019) и чланoва 154. и 155.  Пословника Скупштине општине Топола (,,Службени гласник СО Топола” број 

3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 17.3.2020. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    Усваја се Извештај о раду Председника општине Топола за период 01.01.2019 - 31.12.2019.године број 031-

14/2020-05-II  од 19.2.2020. године 

II   Ово Решење објавити у ,,Службеном гласнику СО Топола” 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-72/ 2020-05-I                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  17.3.2020. године                                                                                                              Драган  Јовановић с.р. 

-2- 

На основу члана 40. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” број   2/2019), члана 154. 

став.2. и 155.став .1. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”број 3/2019), 

Одлуке о буџету општинеТопола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола”, број 17/2019), Решењем 

Општинског већа општине Топола број 400-29/2020-05-III од 14.02.2020. године, Акционог плана за 

укључивање грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених по основу пореза на имовину 

општинеТопола за период 2018. - 2022. године број: 020-223/2018-03 од 28.06.2018. годинеи Писма о 

намерама Програма реформе пореза на имовину, 

Скупштина општине Топола на седници одржаној  17.3.2020. године, доноси  

ОДЛУКУ 

о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Пројекта 

„Добра управа – директно учешће грађана” 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се начин, услови и поступак укључивања грађана у опредељивању средстава 

предвиђених Одлуком о буџету општинеТопола за 2020. годину за спровођење Пројекта „Добра управа – 

директно учешће грађана”. 

Члан 2. 

Средства предвиђена у Буџету за намену из члана 1. ове Одлуке представљају део средстава прикупљених од 

грађана по основу пореза на имовину.  

Пројекат  „Добра управа – директно учешће грађана” омогућава да се непосредним учешћем грађана у 

сарадњи са општином реши део комуналних проблема локалних заједница - уређење мањих јавних површина.  

Члан 3. 

Под локалном заједницом, у смислу ове одлуке , сматра се одређени део Града - улица, део улице, блок зграда, 

стамбена заједница или месна заједница као најшире подручје.  

Пројекти које локална заједница предлаже могу се односити искључиво на мање захвате у комуналној 

инфраструктури као што је уређење паркова, дечјих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених 

површина, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, уклањање мањих дивљих депонија и слично.  

Члан 4. 

Средства из члана 1. ове одлуке додељују се на основу јавног позива.  

Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе грађана са подручја општине Топола окупљене 

око поднете иницијативе - пројекта, најмање 10 потписа грађана, који су измирили пореске обавезе, из тог 
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дела општине. Све предложене активности у оквиру пројекта се морају спроводити на земљишту које је у 

јавној својини општинеТопола. Надлежне службе општине ће на захтев групе грађана, у фази припреме 

предлога пројекта, извршити проверу власништва и о томе издати одговарајућу потврду, без накнаде.  

Члан 5. 

Укључивање грађана у спровођење Пројекта  „Добра управа – директно учешће грађана” врши се кроз 

следеће активности Општинске управе:  

- редовно информисање јавности о реализацији Пројекта „Добра управа – директно учешће грађана” кроз: 

припрему и дистрибуцију флајера са основним информацијама о Пројекту, прослеђивање информација 

медијима, објављивање информација на званичном веб-сајту општине (и на друштвеним мрежама) и 

организацију гостовања представника општине у медијима, 

- припрему пакета докумената за објављивање јавног позива - конкурс, формуларе за пријаву пројекта, 

услови и критеријуми за одабир пројекта,  

- информисање јавности о изабраним пројектима,  

- информисање јавности о реализацији пројеката и  

- завршни извештај о реализацији Пројекта.  

Члан 6. 

Циљеви Пројекта  „Добра управа – директно учешће грађана”су:  

- подстицање грађана да активно учествују у решавању проблема локалне заједнице,  

- развој партнерских односа између општинеТопола и грађана у решавању комуналних проблема кроз 

заједничку реализацију пројеката и омогућавање грађанима да учествују у планирању расподеле дела 

буџетских средстава обезбеђених кроз наплату пореза на имовину,  

- омогућавање брже реализације комуналних пројеката за оне групе грађана који су исказали спремност на 

додатно лично ангажовање и активно учествовање у реализацији пројеката,  

- подстицање вредности волонтирања и друштвено одговорног пословања у локалној заједници.  

Члан 7. 

Укупна вредност појединачног пројекта не може бити мања од 50.000,00 динара.  

Група грађана може поднети највише 1 пројекат.  

ОпштинаТопола суфинансира максимално 90% оправданих трошкова пројекта, с тим да тај износ не може 

бити већи од 400.000,00 динара, док износ од минимално 10% оправданих трошкова пројекта обезбеђује 

подносилац предлога пројекта (група грађана) из сопствених средстава, и то волонтерским радом или кроз 

нефинансијскуподршку локалних привредника.  

Члан 8. 

Трошкови прихватљиви за суфинанисирање пројеката из буџета општинеТопола укључују:  

- трошкове пројектних активности које се спроводе на земљишту које је у јавној својини општинеТопола,  

- трошкове услуга у оквиру пројетних активности,  

- трошкове набавке опреме,  

- трошкове који директно произилазе из реализације пројекта и  

- остале трошкове. 

Члан 9. 

Трошкови који не могу бити финансирани из буџета општинеТопола су:  

- зараде и хонорари за управљање реализацијом пројекта,  

- активности које се спроводе на земљишту које није у јавној својини општинеТопола,  

- пројекти са комерцијалним ефектима,  

- пројектне активности који су претходне године већ биле финансиране,  

- инвестициона улагања у изградњу и одржавање комуналне инфраструкуре,  

- инвестициона улагања у изградњу и одржавање пословног простора, куповину земље или зграда,  

- активности путовања, студије, учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности,  

- организација манифестација,  

- пројекти чије су активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама, 

  покривање губитака или дуговања,  

- трошкови настали пре почетка реализације пројекта (пре потписивања Уговора о реализацији)   

- активности пројекта који се већ финансирају из других извора.  

Члан 10. 

Критеријуми за оцену пројеката су:  

1. Квалитет пројекта који се оцењује у односу на:  

- да ли је пројекат у вези са циљевима јавног позива и да се односи на мање захвате у комуналној 

инфраструктури,  

- да су у пројекту су јасно описани проблеми и потребе локалне заједнице који се решавају предлогом 

пројекта,  
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- предложене активности су одговарајуће за постављене циљеве пројекта,  

- пројекат има детаљно разрађен план реализације и технички је изводљив и  

- висина трошкова је прихватљива и тржишно утемељена.  

2. Утицај пројекта на локалну заједницу се оцењује у односу на:  

- пројекат доводи до позитивних и видљивих промена на подручју локалне заједнице,  

- пројекат промовише волонтерски рад и/или друшвено одговорно пословање,  

- пројекат доводи до дугорочног одрживог утицаја на кориснике пројекта и  

- постоји иновативност у приступу решавања проблема, односно задовољавања потребе локалне заједнице.  

Члан 11. 

Јавни позив за суфинансирање пројеката поднетих у спровођењу Пројекта  „Добра управа – директно учешће 

грађана”расписује председник општине, у складу са одлуком о буџету општине.  

Члан 12. 

Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава коју именује председник општине.  

Комисија на основу критеријума из члана 10. ове одлуке и на основу испуњености других формалних услова 

(рок за подношење пријава, да је потпуна приложена документација и друго) који су наведени у јавном 

позиву, утврђује предлог ранг- листе и предлаже износ средстава којим ће се суфинансирати сваки прихваћен 

пројекат.  

Решењем о именовању Комисије утврђују се састав, други задаци и питања од значаја за рад Комисије.  

Члан 13. 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страни општинеТопола, www.topola.rs и на огласној табли 

Општинске управе општине Топола.  

Јавни позив садржи:  

- врсту пројеката и износ средстава за који се расписује конкурс,  

- субјекте овлашћене за подношење пријаве,  

- услове и критеријуме за подносиоца пријаве,  

- начин вредновања критеријума за оцену пројекта,  

- конкурсну документацију (обрасце ),  

- рок за подношење пријаве,  

- напомену да се непотпуне, неблаговремене и пријаве које нису предате на прописаним обрасцима неће 

узети у разматрање,  

- и друге одредбе од важности за реализацију јавног позива. 

Члан 14. 

Пријава на јавни позив подноси се Комисији у року од 30 дана од дана објављивња на сајту општинеТопола, 

са назнаком "Јавни позив  Пројекта  „Добра управа – директно учешће грађана”. 

За сваки пројекат се подноси посебна пријава.  

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:  

- попуњен формулар за пријаву пројекта,  

- буџет пројекта и  

- листу од 10 пунолетних грађана који су измирили пореске обавезе - потписника пројекта, са њиховим 

својеручним потписима.  

Комплетна документација се доставља у једној затвореној коверти.  

Пријаве се предају на писарници Општинске управе општинеТопола или поштом на адресу: Општинска 

управа општине Топола, Булевар краља Александра I  9, 34310Топола - за Комисију - Пројекта  „Добра управа 

– директно учешће грађана”.  

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег 

дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.  

Обрасце пријаве на Јавни позив за суфинансирање пројеката и буџета пројекта прописује Комисија и биће 

објављени на званичној интернет страни општине Топола, wwwtopola.rs и на огласној табли Општинске 

управе општине Топола.  

Члан 15. 

Комисија разматра поднете пријаве и у складу са условима јавног позива врши избор пројеката и сачињава 

предлог ранг- листе и средстава, који заједно са записником о спроведеном поступку доставља Општинском 

већу општине Топола.  

Предлог ранг-листе се објављује на сајту општинеТопола.  

На основу Предлога Комисије, Општинско веће доноси Решење о суфинансирању пројеката у спровођењу 

Пројекта „Добра управа – директно учешће грађана”. 
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Члан 16. 

На основу Решења из члана 15. став 3. овеОдлуке, председник општине закључује у име општинеТопола 

уговор о суфинансирању пројекта. Уговор се закључује са лицем које је у поднетој документацији означено 

као лице за контакт.  

Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок за 

пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза подношења извештаја, начин решавања 

спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна.  

Члан 17. 

Корисник средстава је дужан да у сваком моменту омогући Комисији контролу реализације пројекта и увид у 

сву потребну документацију.  

Корисник средстава је обавезан да по реализацији пројекта достави Комисији извештај.  

Члан 18. 

Стручне и административно-техничке послове за спровођење ове одлуке и рад Комисије, обављају Одељење 

за локални економски развој, Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-

правне послове и послове евиденције и управљања имовином, Одељење за буџет, финансије, привреду и 

дриштвене делатности, Одељење за инспекцијске пословеи инвестиције и Служба за скупштинске, заједничке 

послове и информисање. 

Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-73/2020-05-I                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 17.3.2020. године                                          Драган Јовановић с.р. 

-3- 

На основу члана 104,став 3. Закона о снобама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС”,број 88/217, 

27/218-др.Закона,10/2019 и 6/2020),члан 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

основних школа(,,Сл.гласник, РС”, број 21/2018), члан 15. Став 1. Тачка 4.Статута општине Топола 

(,,Сл.гласник СО Топола”,бр.2/2019) и члана 154 став 2. И 155Став 1. Пословника Скупштине општине 

Топола(,,Сл.гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 17.03.2020, године доноси 

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

Члан 1. 
У Одлуци о мрежи јавних основних школа („Службени гласник СО Топола”  бр. 13/2019) врши се следећа 

допуна: 

У члану 1. додаје се став 2. који гласи: 

 „Основно образовање и васпитање остварује се и у матичној школи за музичко образовање, за образовање 

ученика узраста од од I-VI – Основна музичка школа „Бојан Јовановић”. 

Члан 2. 
У члану 3. додаје се алинеја 4. која гласи:  

„Једној основној  музичкој  школи” 

Члан 3. 
У члану 4. став 2. додаје се алинеја 6. која гласи: 

Основна музичка школа „Бојан Јовановић” у Тополи. 

Члан 4. 
У члану 5. додаје се став 6. који гласи:  

„Просторни распоред Основне музичке школе „Бојан Јовановић” у Тополи обухвата територију 31. Месне 

заједнице у општине Топола: МЗ Наталинци, МЗ Шуме, МЗ Јунковац, МЗ Жабаре, МЗ Г. Трнава - Варошица, 

МЗ Витлина и МЗ Доња Трнава - Центар, МЗ Доња Трнава -Покозица, МЗ Доња Трнава - Греда, МЗ Светлић, 

МЗ Овсиште, МЗ Божурња, МЗ Пласковац, МЗ Винча, МЗ Доња Шаторња, МЗ Блазнава, МЗ Јарменовци, МЗ 

Војковци, МЗ Доња Трешњевица, МЗ Липовац, МЗ Кревац, МЗ Загорица, МЗ Јеленац,  МЗ  Белосавци, МЗ 

Маскар, МЗ Рајковац, МЗ Горович, МЗ Бор, МЗ Митровчић, МЗ Љубесело и МЗ Клока”. 

Члан 6. 
Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о  мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине 

Топола за период од 2019. године до 2027. године. 
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Члан 8. 

Ова Одлука објавиће се у ,,Службеном гласнику СО Топола” по добијању сагласности Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                      ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-71 /2020-05-I                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 17.3.2020. године                                                                                                                Драган Јовановић с.р. 

 

-4- 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,ТРЕЗОР 

И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Т О П О Л А 

 

ЕЛАБОРАТ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗА ПЕРИОД 2019. ДО 2027. ГОДИНЕ 

САДРЖАЈ: 

 

- Увод 

- 1. Приказ основних карактеристика општине Топола 

- 1.1. Географски подаци о општини Топола 

- 1.2. Демографски подаци о општини Топола 

- 1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Топола 

- 1.4. Локална традиција и утанове културе, уметности и спорта 

- 2. Приказ установа основног образовања и васпитања на територији општине Топола 

- 2.1. Образовна делатност у општини Топола (кратак историјски приказ) 

- 2.2. Мрежа основних школа на територији општине Топола с карактеристикама  њиховог просторног 

распореда и међусобне удаљености 

- 2.3. Просторни распоред и удаљеност основниох школа општине Топола 

- 2.4. Уписна подручја основних школа општине Топола 

- 2.5. Анализа кретања броја ученика првог разреда 

- 2.6. Просторни и кадровски капацитет јавних основних школа општине Топола 

- 3. Развојни план мреже основних школа на територији општине Топола 

- 3.1. Кретање броја деце рођене у општини Топола у периоду од 2010. па до 2017. године и укупан број 

ученика, а посебно првака, уписаних у основне школе од школске 2010/2011 до 2017/2018. године 

- 3.2. Средњорочни план оптимализације мреже основних школа на територији општине Топола у 

наредних четири до осам година 

- 4.1. Одлука о мрежи јавних основних школа (предлог одлуке) 

Увод 

Изради Одлуке о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Топола приступило се на 

основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 

88/17). Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа. Уредба је донета на седници Владе од 16. 

марта 2018. године и објављена у „Службеном гласнику РС”, број 21/18 од 19.03.2018. године. 

Даном ступања на снагу ове Уредбе престала је да важи Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи 

предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС”, број 80/10). Истовремено је 

почео да тече рок од годину дана, дефинисан чланом 198 став 3. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17) у коме јединица локалне самоуправе треба да донесе акт о 

мрежи предшколских установа и основних школа. У складу са чланом 104. став 3. акт о мрежи јавних 

предшколских установа и јавних основних школа доноси Скупштина јединице локалне самоуправе. 

Члан 104. Закона прецизира да акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних 

школа представљају планске акте којима се планира њихов просторни распоред према врсти и структури. Ово 

је веома важно нагласити јер у суштини значи да акт није само попис тренутног стања јавних установа на 

територији одређене јединице локалне самоуправе, већ и покушај да се предвиди постојање и распоред неких 

будућих установа узимајући у обзир утврђене потребе за њиховим оснивањем у складу са демографском 
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сликом, односно планом развоја одређене јединице локалне самоуправе. Овде се ствара могућност да се Акт о 

мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа повежу са другим важним 

развојним документима општине Топола какви су на пример Генерални урбанистички планови. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа са седиштем на територји општине Топола утврђен је број и 

просторни рапоред основних школа на територији општине Топола. 

Одлука о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Топола сачињена је на основу 

прописа који непосредно регулишу област образовања, као и поједине његове делове: 

-  Закон о основама ситема образовања и васпитања „Службеном гласнику РС” број 88/17); 

- Закон о предшколском образовању и васпитању („Службеном гласнику РС” бр. 18/10, 101/17); 

-   Закон о основном образовању и васпитању („Службеном гласнику РС” бр. 55/13, 101/17); 

- Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године („Службеном гласнику РС” 

бр. 107/12); 

- Закон о националним саветима националних мањина („Службеном гласнику РС” број 72/2009); 

- Стручно упуство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 

2017/2018.годину, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број: 451-02 

1859/2017-01 од 22.06.2017.године. 

Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних основних школа коришћени су подаци из 

документација основних школа, надлежних општинских институција, Регионалне привредне коморе, 

Републичког завода за статистику, Пописа становништва 2011.године и других институција и извора. 

Мрежа јавних основних школа, утврђена Одлуком о мрежи јавних основних школа седиштем на територији 

општине Топола, треба да допринесе даљем развоју и унапређењу процеса образовања и васпитања у 

основним школама на територији општине Топола, у складу са општим и посебним циљевима и стандардима, 

који су за ову област одређени Законом о основама ситема образовања и васпитања („Службеном гласнику 

РС” број 88/17). За те потребе општина Топола је формирала радни тим Решењем председника општине број: 

020-276/2018-05 

За преседника: 

Мирко Радовановић, наставник разредне наставе-члан Општинског већа општине Топола 

За чланове: 

Маргарета Живановић, службеник у Општинској управи општине Топола 

Мирослав Алексијевић, директор ОШ „Милутин Јеленић”  Горња Трнава, представник актива директора  

основних школа 

Радојко Дамјановић, просветни саветник-представник Школске управе 

Рајка Митровић, просветни инспектор-службеник Општинске управе Општине Топола 

Друга лица: 

Марија Обрадовић, директор ОШ „Живко Томић” Доња Шаторња и 

Тања Јовановић, директор Предшколске установе „Софија Ристић” Топола 

1. Приказ основних карактеристика општине Топола 

1.1. Географски подаци о општини Топола 

Општина Топола је општина у Шумадијском округу у средишту Србије. По подацима из 2004.године општина 

заузима површину од 356 km² (од чега на пољопривредну површину отпада 27.835 ha, а на шумску 5.306 ha). 

Општина Топола се састоји од 31 насеља. 

Територија општине Топола налази се у централном делу Шумадије и захвата сливно подручје средњег тока 

реке Јасенице и Кубршнице, њене највеће притоке. Западни и југозападни део чине планина Рудник и Венчац, 

тј. део високе Шумадије. Центар општине је варошица Топола која се налази на 44°15` северне географске 

ширине и 20°40` источне геогрфске дужине, на надморској висини од 250 m. Од Београда је удаљена 80 km, 

Крагујевца 42 km, Горњег Милановца 40 km, а од Аранђеловца 12 km. 

Површина општине Топола износи 356,4 km² што представља 14,9% укупне површине Шумадијског округа. 

Тополска општина има неправилан и издужен облик. Пружа се у правцу дуж осе од југозапада ка североистоку 

ваздушним растојањем око 31,5 km, а краћом осом северо-запад, југо-исток у дужини од око 5 km. На њеној 

територији поред градског насеља налази се још 30 сеоских насеља. Популација општине Топола је 

последњем званичном попису, спроведеном 2011. године, бројала 22.329 становника што је после града 

Крагујевца и општине Аранђеловац, највише у Шумадијском округу. По попису РЗС из 2012. године општина 

је имала 4.341 домаћинставо, а просеча густина насељености је била 45 st/km² . Рељеф на територији општине 

Топола доминира радијално раседна тектоника. За њену морфоструктуру од значаја су раседи кубршничко-

рајковачке, јасеничко-трнавске и липовачко-бањске разломне зоне. Кубршничко-рајковачка разломна зона 

формирана је у седиментима сармата и одражава правац тока Кубршнице где је маскиран квартаром. Он се 

пружа према североистоку десном обалом Кубршнице кроз село Загорицу и Рајковац одакле је означена као 

кубршнички расед. Бројни раседи на релативно малом простору битно су утицали на мофростурктуру рељефа 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Територијална_организација_Републике_Србије#_blank
https://sr.wikipedia.org/wiki/Шумадијски_управни_округ#_blank
https://sr.wikipedia.org/wiki/Србија#_blank
https://sr.wikipedia.org/wiki/2004#_blank
https://sr.wikipedia.org/wiki/Километар#_blank
https://sr.wikipedia.org/wiki/Хектар#_blank
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општине Топола. У основи рељеф ове општине је тектонски, али дејством спољних сила у каснијем периоду је 

измењен стварањем млађих облика рељефа. У погледу рељефа подручје општине Топола је благо заталасана 

површина. Просечна надморска висина је око 350 m. Тополско брдо Оленац (345 mnv) чини ону тачку у 

простору од које почиње прелаз из ниске у високу Шумадију, све до највишег Шумадијског врха (Цвијићев врх 

1.132 mnv) на планини Рудник. По величини територије општина Топoла спада међу мање општине на 

подручју Републике Србије. Општински центар, насеље Топола се налази у средишту територије општине, док 

су остала насеља распоређена око општинског центра. 

 У општини се налази 6 основних и 1 средња школе. 

 

 

 

 
 

1.2. Демографски подаци о општини Топола 

Општина Топола се састоји од 31 насеља. По подацима из 2011. године у општини је живело 22.329 

становника. По подацима из 2004. године природни прираштај је износио -6,5%, а број запослених у општини 

износи 3.921 људи. 

 Према попису становништва обављеном 2002. године, општина Топола је имала 25.292 становника, међутим 

попис становништва обављен 2011. године показао је да се тај број смањио и  општина Топола је  имала 

22.329 становника.  Број становника је у последњих десет година опао за 8,8%, али није било већих промена у 

броју радно активног становништва које се у истом периоду смањило само за 3%. 

Природни прираштај у општини Топола је већ дуги низ година негативан и наставља да пада. Поређења ради, 

природни прираштај је 1999. године био -7,8%,  а 2015. године -11,7%. 

Према подацима Републичког Завода за статистику, у публикацији - Општине и градови 2016. година
1

, а на 

основу пописа од 2011. године, општина Топола има 22.329 становника, од чега су 11.153 мушкарци, а 11.173 

су жене. 

О тренду промена броја становника сликовито говори поређење неколико елемената виталне статистике која 

се односи на ЈЛС  за 1961. годину и 2016. годину. Према етничком саставу, на основу пописа од 2011. године, 

становништво града чине припадници следећих  нација, од чега су најбројнији: Срби (21.602), Македонци 

(18), Мађари (6), Албанци (3), Бошњаци (1), Бугари (3), Југословени (19). 

                                                 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/2011#_blank
https://sr.wikipedia.org/wiki/Природни_прираштај#_blank
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Према последњем попису становништва из 2011. године, образовна структура становника, старости 15 година 

(19.346) и више, је следећа: без школске спреме - 432 (2,23%), непотпуна основна школа - 4.668 (24,13%), 

основно образовање - 5.027 (25,98%), средње образовање - 7.734 (39,98%), више образовање - 653 (3,37%), 

високо образовање -749 (3,87%), непознато - 83 (0,42%). 

Највеће миграције се јављају у периоду од 2008 - 2012. године, а основни и једини разлог је егзистенција. 

Становништво у потрази за послом одлази у веће градове и индустријске центре. 

1.3. Економске, културне и спортске карактеристике општине Топола 

У Тополи су развијене све привредне гране и то: пољопривреда, индустрија, грађевинарство, трговина, 

угоститељство, саобраћај и везе, стамбено-комуналне делатности, финансијске и друге услуге. Традиционално 

најзаступљенији привредни сектор је пољопривреда. Потенцијали развоја индустрије на територији општине 

Топола се темеље на расположивим природним ресурсима. Због тога су основни развојни приоритети у 

области прехрамбене индустрије. 

Друштвени производ и народни доходак по становнику општине Топола је испод просека Србије. Број 

запослених у општини Топола износи 4.798 (23,20%) ,a број незапослених 1.696. Просечна зарада без пореза и 

доприноса за 2017 у општини Топола износи 36. 337 динара. 

Привредна структура општине показује да је доминатна делатност општине Топола пољопривреда, затим 

индустрија, трговина. Удео пољопривредне производње у реализованом НД се временом смањивао почевши од 

68,1%  - 2001. године до 50%  - 2005. године у корист веће заступљености прерађивачке индустрије, што се 

оцењује као позитиван тренд. 

Пољопривреда је и даље доминантна с обзиром да пољопривредно земљиште заузима 76% од укупне површине 

општине. Од прерађевачких капацитета доминира прерада метала, хемијска индустрија, прерада 

пољопривредних производа и производња вина, чији производи полако стичу своју препознатљиву робну 

марку на националном тржишту, док је за ширење пласмана на инострано тржиште неопходна 

стандардизација производње. 

Последњих година, све већу заступљеност у креирању НД општине бележи и трговина, чиме привредна 

структура добија на неопходној диверзификацији. 

Активних пољопривредних домаћинстава има 3.684 од којих је 30 домаћинстава у ПДВ- у. Општина Топола у 

природно-географском погледу има добру основу за развој свих грана пољопривреде – ратарство, 

повртарство, воћарство, виноградарство и сточарство. Пољопривредно земљиште обухвата 27.064 ha или 76% 

укупне површине општине, и одликује се високом заступљеношћу ораничних површина, конкретно 18.390 ha 

или 68% обрадивих површина. То указује да је најзаступљенија делатност управо гајење житарица (10.420 ha). 

Воћњаци се простиру на 4.623 ha или 17% обрадивих површина. Виногради на 1.056 ha (4%), ливаде 1.626 ha 

(6%) и пашњаци на 1.363 ha или 5% земљишта. 

Највише ораничних површина заузимају ратарске културе, где доминира производња жита са 57% ораничних 

површина. Индустријско биље гаји се на 1,4%, поврће на 11% и крмно биље на 26% укупних површина 

ораничног земљишта. Најзаступљеније културе у производњи стрних жита су кукруз са 31.784 t и пшеница са 

8.993 t, произведене 2006. године. 

Повртарство на територији општине има дугу традицију и последњих година површине под повртарским 

културама у сталном су порасту. Доминатна повртарска култура је кромпир, чија производња се креће око 

4.735 t годишње. 

Воћарска и виноградарска производња заступљена је на 21% укупне површине. Најзаступљеније врсте воћа су 

шљиве са 856.350 стабала и јабуке са 149.385 родних стабала. Производња вина на територији општине 

Топола је традиционална од давнина, посебно се издваја подрум „Александровић” из Винче, чија су вина 

постала бренд овог подручја и нашла своје место на домаћем и страном тржишту. 

Сточарство представља значајну грану пољопривреде, по обиму и значају. На територији општине постоји 

дуга традиција узгоја стоке, а по расположивим статистичким подацима из 2006. године, по броју грла 

најзаступљенија врста је живина, затим овце, свиње и говеда. Носиоци развоја сточарста у будућем периоду 

биће индивидуални произвођачи удружени и повезани кроз задруге за откуп и пласман, као и фарме које већ 

постоје на планском подручју.   

Претходна анализа стања и трендова у сектору пољопривреде указује на неколико закључака о пољопривреди 

општине Топола. 

Најзначајнија предузећа су: Морсад д.о.о, Еновитис д.о.о, Стара Варош д.о.о, Мат –продукт д.о.о, Лиграп 

д.о.о, Интеграл ехпорт-импорт д.о.о, Подрум Александровић, Радо-фруит, ПИК Опленац, ГМП Јарменовци... 

Топола је град са богатом културном  и спортском традицијом. 

На територији општине Топола културном делатношћу се баве следеће институције: Задужбина краља Петра 

I, Библиотека „Радоје Домановић” и Културни центар. 

Задужбина краља Петра I 

По доласку на престо Србије, 1903. године, Петар I Карађорђевић је преузео на себе разрешење једног 

традиционалног породичног питања. За Тополу и Опленац везивале су га успомене из детињства и 
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родитељско огњиште. Пошто је деценије провео у изгнанству, а узевши у обзир и чињеницу да су му 

родитељи сахрањени у изгнанству, добио је идеју о подизању Задужбине – Маузолеја породице Карађорђевић 

на врху брда Опленац. Камен темељац гробне цркве, поставио је 1904. године, од када краљ Петар започиње 

уобличавање Задужбине као институције, коју је у званичној форми институционализовао 1914. године, 

пишући своју последњу вољу у Крагујевцу 18. новембра 1914. године, полазећи у рат против Аустријанаца. 

До почетка Другог светског рата, Задужбина је постојала као засебна институција, која се сама финансирала. 

Простирала се на 142 ha са двадесетак објеката на том простору и потпуно формираном економијом која је 

остваривала приходе за постојање и финансирање објеката подигнутих у непрофитабилне сврхе. Касније је 

њена имовина конфискована, па се после Другог светског рата њен рад угасио, а имовина распарчана и 

препуштена пропадању. Након више деценија, обнављање Задужбине краља Петра I на Опленцу, започето је 

1993. године, када је у складу са свим важећим законима и актима државе, обновљен њен рад. 

Основна делатност Задужбине је њена музеолошка делатност и презентација споменичког наслеђа. Законом 

из 1979. године, Црква на Опленцу проглашена је спомеником културе од изузетног значаја и на тај начин 

стављена под посебан третман заштите. Задужбина поседује преко 1000 m² изложбеног простора где се 

презентује два века националне историје кроз педагошки рад, посетиоцима Задужбине. 

Библиотека „Радоје Домановић” 

Библиотека „Радоје Домановић” је основана 1995. године као самостална установа. До тог периода била је у 

саставу Центра за културу, а потом се премешта у оквир Задужбине. У општини Топола, прво читалиште је 

отворено 1909. године. Библиотека је током два светска рата више пута рушена, а затим обнављана. Књижни 

фонд библиотеке се стално увећавао, тако да бибиотека данас поседује око 40.000 књига смештених у фонд за 

одрасле, дечји фонд, завичајну збирку и легат Душана Баранина. Њене основне делатности су библиотекарска, 

културно-уметничка, издавачка, укључујући и јавно приказивање филмова и осталу културно-уметничку 

делатност. Библиотека је пресељена у нови простор, у зграду Старе варошке школе, која је адаптирана за њене 

потребе. Како је простор доста већи, створила се могућност реализације разноврсних програма. Библиотека 

располаже пространом читаоницом, а новина је Интернет клуб за кориснике. У 2008. години прикључује се 

систему узајамне каталогизације ЦОБИСС2/Каталогизација. Бројне новине у раду допринеле су да 

библиотека коначно постаје информациони центар општине. 

Културни центар 

Одлуком, донесеном на редовном заседању Скупштине општине Топола (број 020-295/2008-05) од дана 7. 

новембра 2008. године, основана је Установа културе – Културни центар Топола. Културни центар Тополе је 

установа која је током година изградила препознатљив профил рада и постала центар културних и 

друштвених догађања у граду. Програмска орјентација културног центра усмерена је ка афирмацији 

уметничких и културних вредности нашег народа кроз сарадњу са локалним и нацилоналним уметничким 

организацијама и групама, продукцији сопствених програма и организацији едукативних активности у 

области културе. 

Сталан задатак ове установе је подстицање стваралаштва и пружање просторних, техничких и стручних 

услова удружењима, организацијама и појединцима који се баве  културом и образовањем. 

Рад установе одвија се кроз више програмских целина 

- презентација уметничих радова 

- фестивали и манифетације 

- едукативни програми 

- издавачка делатност 

- остале програмске активности 

Споменици културе 

По питању културно - историјског наслеђа, општина Топола се може сврстати међу најбогатије општине у 

Србији. Оваква тврдња стоји захваљујући улози Тополе коју је имала у току Првог српског устанка и касније 

за време владавине династије Карађорђевић. Од историјског наслеђа посебно се издваја управо комплекс 

Задужбине Краља Петра I Карађорђевића, који у свом саставу обухвата како историјске знаменитости из 

времена Карађорђа (Карађорђев град, Карађорђеву касарну и цркву Свете Богородице), тако и заоставштину 

Краља Петра I и Краља Александра I Карађорђевића на Опленцу (цркву Светог Ђорђа са пратећим објектима). 

У даљем тексту је дат кратак текст тзв Карађорђевој касарни, једином од свих наведених споменика културе 

који није представљен у претходном делу овог документа. 

Карађорђева касарна 

Касарна је спратна грађевина, зидана каменом и покривена ћерамидом. Дуж целе источне стране постављен је 

спратни трем на седам дрвених стубова. Горњи трем, као прави оријентални доксат, омогућује изванредан 

поглед на Карађорђев град и Опленац. У приземљу је била коњушница, а на спрату изнад ње просторија – 

сала за кавалиристе. У мањим одајама у северозападном крилу касарне су били амурлук (просторија за 

смештај коњске  опреме), соба за коњушаре, остава, кухиња и соба за старешине. 
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Од Тополске буне 1877. године, када је била изложена лицитационој продаји, Карађорђева касарна је 

променила више власника и имала више упоредних намена. Сада је стављена под заштиту и служи за 

културно-уметничку делатност омладине и аматера у Тополи и културне програме (књижевне вечери, поетске 

рецитале, гусларске приредбе). На крају овог дела документа, који се односи на културу општине Топола, 

треба рећи да у општини функционише једно Културно уметничко друштво под називом „Опленац” и 

Црквени хор „Опленац”. Оба друштва су волонтерског карактера, веома успешна у свом раду и позната и ван 

граница Србије. Окупљају велики број младих са читаве територије општине Топола. Својим активностима и 

програмима, друштва се укључују у све значајније културне и туристичке манифестације. Оба друштва имају 

просторије стављене на коришћење од стране Општине. 

Културне манифестације 

Преглед најзначајнијих културних манифестација 

- Липовачка колонија Липовац 

Сликарска колонија која се одржава сваке године у трећој недељи августа, у  школи у Липовцу и траје седам 

дана. 

- Сабор народног стваралаштва Топола 

Одржава се сваког октобра у оквиру Опленачке бербе и траје три дана. 

Липовачка колонија 

У селу Липовац, које се налази између Аранђеловца и Тополе, од 1973. године организују се сусрети сликара. 

Дугогодишња организација ове колоније наставља са традицијом успеха јер у континуитету даје значајне 

резултате који евидентно утичу и битан су елеменат културе и културног развоја општине Топола. Липовачка 

колонија у Липовцу, са својом дугогодишњом традицијом, носи и драгоцени фонд уметничких радова, 

значајне уметничке вредности. Наиме, фонд колоније обухвата преко двеста дела угледних уметника, пре 

свега сликара, осликаних у различитим сликарским техникама. Поред слика рађених на уљаном платну, 

присутни су и радови у пастелу, акварелу и комбинованим техникама. Посебну целину чине цртежи и графике 

познатих уметника. 

Сабор народног стваралаштва 

Сабор народног стваралаштва, већ две деценије окупља ствараоце народне уметности из свих крајева Србије. 

На Сабору наступају најбоље фолклорне и певачке групе, које су већ признате на смотрама народног 

стваралаштва које се одржавају широм Србије током целе године. Извођачи наступају у народним ношњама, 

презентујући песме и игре из својих крајева и свирајући на народним инструментима. Сабор народног 

стваралаштва се одржава уз помоћ општине Топола, Савеза аматера Србије и Туристичке организација из 

Тополе. 

Спорт 

Спорт на територији општине Топола се може третирати са респектом, с обзиром на чињеницу да на 

територији општине егзистира укупно 43 спортска клуба у мушкој и женској категорији. Они су регистровани 

као удружења грађана, и као такви и функционишу. У сарадњи са својим члановима Спортски савез Тополе 

организује или помаже организацију спортских такмичења и рекреативних активности, помаже учешће својих 

чланова на интернационалним такмичењима, организује и помаже у организацији спортско рекреативних 

активности деце школског и предшколског узраста и друго. 

Од укупног броја активних спортских клубова, на територији општине Топола, постоји 22 фудбалска клуба, 2 

одбојкашка, 2 рукометна, 1 кошаркашки, 2 карате клуба,  1 стрељачки (дефинисани као стрељачке дружине),1 

клуб малог фудбала...... 

Када говоримо о значајнијим успесима поменутих спортских организација, највише се истиче одбојкашки 

клуб “Карађорђе” из Тополе. Наиме, он се једини такмичи у другој одбојкашкој лиги за разлику од осталих 

спортских клубова, који узимају учешће у нижим категоријама такмичења. Другачија слика је са истим 

клубовима у категоријама млађег узраста, које показују запажене успехе на такмичењима на којима учествују 

у оквиру региона. 

Спортско – рекреативни објекти 

Постојеће стање спортске инфраструктуре на територији општине Топола није задовољавајуће.  Када се 

говори о спортским клубовима и њиховој инфраструктури у сеоским подручјима, одликује их незавидна 

ситуација. Наиме, они поседују спортске терене који  су у веома лошем стању, углавном без пратећих 

просторија и неограђени. 

Спортови који захтевају спортске сале, као што су одбојка, рукомет, мали фудбал не наилазе на 

задовољавајуће услове. Не постоји сала која би одговорила овим потребама, већ клубови који се баве овом 

врстом спортова, своје активности и тренинге обављају у салама за физичку активност основне и средње 

школе. 

 Једина спортска организација која се може похвалити својим просторијама и адекватнијим условима за 

тренирање јесте фудбалски клуб “Карађорђе” из Тополе. На локацији њених спортских објеката планирана је 

изградња спортског комплекса са свим пратећим комерцијалним садржајима. Изградња је предвиђена 
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урбанистичким планом општине. На правцу из Београда, на улазу у Тополу, постоје још два фудбалска терена 

у приватном власништву прослављеног фудбалера Игора Дуљаја, који је и сам пореклом из Тополе и који се 

појављује и као реализатор спортског центра. 

Клубови и организације су умрежени као чланови Спортског савеза општине Топола. Школски спорт 

обухвата такмичење пет основних и једне средње школе, просечно у школама има 5 спортских секција. У 

клубовима тренира  велики број деце основношколског узраста. 

2.  Приказ установа основног образовања и васпитања на територији општине       Топола 

2.1. Образовна делатност у  Топола (кратак историјски осврт) 

На територији општине Топола функционише шест основних школа и то две у градском насељу и по једна у 

насељима Доња Шаторња, Горња Трнава, Белосавци и Наталинци. Свака од ових школа има и издвојена 

одељења у другим насељима општине, тако да основне школе има 21 насеље општине. Укупан број ђака у 

школама на територији општине Топола је 1.880, при чему највећи број ученка похађа основну школу 

„Карађорђе”  која је лоцирана у градском насељу. 

Основна школа  ,,Карађорђе” 

Основна школа  „Карађорђе”, која има велики углед и богату традицију, нераскидиво је везана за лик и дело 

бесмртног Карађорђа Петровића. 

Отац Србије ценио је образоване људе и придавао велику важност образовању. Упркос бројним ратничким и 

државним невољама и прекорима да су Србији важнији „прах и олово”, а не књига, Вожд одлучује да у свом 

малом тополском граду, кога су чинили црква, бедеми, шанчеви и неколико кула, подигне школу. Та школа 

утемељена у делу црквене порте далеке 1813. године у Карађорђевом граду, претеча је једне друге школске 

зграде подигнуте 1930. године која чини темељ данашњoј школи, а имала је назив Народна основна школа 

села Тополе „Карађорђе”. Био је то дар намученом српском роду да се греје на светлости стечене слободе и 

знања. 

Њен назив све казује: и чија је, и каква је, и од кога је и за кога је. Школа „Карађорђе” у свом даљем 

постојању делила је судбину свог народа и своје Тополе. Дограђивала се, изграђивала, опстајала. Прву велику 

и нову школску зграду добила је тек 1986. године, а прво велико реновирање и доградњу 1990. 

Данас школа обухвата простор од око 6500 метара квадратних, 30 учионица, 5 кабинета, библиотеку, 

медијатеку, читаоницу, филскутурну салу и школску кухињу. Школа има пет издвојених одељења: у Липовцу,  

Жабарима,  Божурњи,  Крћевцу и Овсишту и у школској 2018/19. години броји 763 ученика. 

Под кровом ове школе раде и два специјална одељења за децу са сметњама у развоју. Настава је стручно 

заступљена, а техничка опремљеност  је на завидном нивоу. У свом раду школа постиже годинама изузетне 

резултате. Међу првим школама у Србији реализовала је пројекат Школа  без насиља, Оснаживање школа за 

инклузивно образовање и у пројекту је ОДС-a. Своје активности и програмске садржаје школа не одваја од 

средине у којој делује и представља значајан културан центар у којем се одвијају многе културне и спортске 

манифестације. Школа остварује висок степен сарадње са Министраством просвете Републике Србије преко 

Школске управе  Крагујевц. Посебну подршку и разумевање школа има од стране Скупштине општине 

Топола.  

Основна школа „Карађорђе” за свој рад награђивана је бројним признањима. Носилац је највећег признања, 

Светосавске награде. Врата ове школе отворена су за све оно што припада светлости знања, богатству идеја и 

креативности духа. Бити Вожд у свему томе није нимало лако. Име школе је понос, али и обавеза.   

Основна школа ,,Живко Томић” 

Друга по величини на територији општине Топола је Основна школа ,,Живко Томић” из Доње Шаторње. 

Основна школа ,,Живко Томић” у Доњој Шаторњи са својим издвојеним одељењима у насељима Пласковац, 

Винча, Блазнава, Доња Трешњевица и Јарменовци, организована је као самостална установа за остваривање 

циљева и задатака обавезног основног образовања и васпитања. Са својством правног лица уписана је у судски 

регистар Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 119-05-00001/93-02/254 од 

29.01.1993. године. Верификован је рад школе, тј. утврђено је да школа испуњава све прописане услове за рад. 

Историјат образовања становништва горњег тока реке Јасенице је веома богат. Школа у Блазнави је најстарија 

међу школама рудничког побрђа. Неку врсту приватне школе имала је још у време Првог српског устанка, а од 

1845. године има редовну основну школу. Школа у Шаторњи прославила је јубилеј 2015. године, 170 година 

постојања. 

У седишту школе у Доњој Шаторњи је једна  школска зграда у добром стању. У марту 2017. године кренула је 

изградња прве фазе фискултурне сале на школском игралишту. Грађевинске радове на првој фази изводи 

фирма „Центум” из Лесковца, а радове прати одељење Министраства привреде и задужена лица локалне 

самоуправе општине Топола, као финансијери на овом пројекту. Друга фаза радова реализује се у 2019. 

години. У издвојеним одељењима реализује се настава од 1. до 4. разреда у једној смени. 

Основна школа  ,,Милутин Јеленић” 
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Основна школа „Милутин Јеленић” у Трнави почела је са радом 30. новембра 1869. године. У том периоду 

ученици су похађали само четири разреда основног образовања. Први учитељ био је Милош Домановић, који 

се већ следеће године преместио у оближње село Овсиште.  У том селу рађа се и наш познати сатиричар 

Радоје Домановић, син нашег учитеља Милоша. Након српско-турских ратова школа се затвара. Пар година 

касније школа наставља са радом, а на место учитеља долази познати Милутин Јеленић. Предстојећих година 

број ученика се знатно повећао, а школа је доживела велики успех. Како се број ученика повећао мештани су 

били приморани да сакупе новац за изградњу нове школске зграде. Други светски рат оставио је дубоке 

трагове на школу у Трнави. 

Убијени су учитељи Братислав Живановић и Милован Павловић. 

Школа 1962. године добија назив Милутин Јеленић. 

Поред матичне школе постоје три издвојена одељења (Витлина, Светлић, Доња Трнава). 

Основна школа „Сестре Радовић” Белосавци 

Основна  школа „Сестре  Радовић” налази се у центру Белосаваца и обухвата  основним  образовањем  и  

васпитањем децу од 1. до 8. разреда  са  подручја  шест  месних  заједница  и  то: Белосаваца, Загорице, 

Јеленца, Маскара, Рајковца и дела Копљара. Школа у Белосавцима се налази у северном делу општине 

Топола, на магистралном путу Крагујевац – Београд, у центру села је и добро повезана путевима са околним 

селима и оближњим градовима - Младеновац, Топола, Аранђеловац, Смедеревска Паланка. Деца Белосавца и 

околине школују се од насељавања овог дела Шумадије, убрзо после Првог српског устанка, крајем XIX века, 

у различитим зградама које су за те намене биле адаптиране. 

Школска зграда у Белосавцима, каква и данас постоји, изграђена је 1931. године, а дограђена 1978. године 

монтажним делом. У току лета 2001. извршена је делимична адаптација старе школе као и павиљона. У 

периоду од 2015. до 2017. године школска зграда је у потпуности реновирана и адаптирана (сређени су кров, 

мокри чвор, унутрашње уређење учионица, електро и интернет мрежа, фасада са унапређењем енергетске 

ефикасности) ,тако да је постала модеран и веома лепо уређен објекат. 

После Другог светског рата изграђене су и школске зграде у околним селима (Јеленац, Маскар и Загорица), у 

којима се школују деца од првог до четвртог разреда, која су од седишта школе удаљена више од 5 

километара (Загорица 10 km, Маскар 8 km, Јеленац 5 km). 

И ако у центру села, кроз које пролази магистрални пут Крагујевац – Београд, школа је од пута безбедно 

удаљена, а опет близу свих важних објеката. Школско двориште је пространо, са пуно листопадног и 

четинарског дрвећа, цвећа, фудбалским игралиштем које користи и локални фудбалски клуб БСК Белосавци и 

осветљеним асфалтним тереном за мале спортове. Школа ради у две смене, преподневној у коју иду ученици 

од 5. до 8. разреда и аутобусом долазе из околних места, и у поподневој у коју иду ученици од 1. до 4. разреда 

који су мештани Белосаваца и дела Копљара. 

Основна школа „Милан Благојевић” Наталинци 

Основна школа „Милан Благојевић” обухвата основним образовањем и васпитањем децу из 5 месних 

заједница и то из Наталинаца, Клоке, Јунковца, Шума и Горовича. 

Сва одељења раде у првој смени. У седишту школе у Наталинцима су две школске зграде a у току летњег 

распуста извршена је реконструкција крова на новој згради. Обе школске зграде поседују парно грејање. 

Матична школа поседује школску кухињу где се не припрема храна. Проблем је недостатак фискултурне сале. 

Овај проблем се тренутно разрешава употребом ученичке трпезарије. У Јунковцу су у току летњег распуста 

извођени радови на унутрашњости просторија, две учионице, ходник и наставничка канцеларија тако да је она 

у прилично добром стању. Школа поседује централно грејање.                                                                                                                            

Школа покрива пет месних заједница: Наталинци, Јунковац, Клока, Шуме и Горович. Подручје са ког се 

школују деца у овој школи је пољопривредно. Већина становника су пољопривредни произвођачи. Економске 

могућности становника су на средњем нивоу. Однос према школи је у целини добар. 

Основна музичка школа „Бојан Јовановић” Топола 

Основна музичка школа ,,Бојан Јовановић” у Тополи основним образовање и васпитањем децу из свих месних 

заједница које припадају Општини Топола. Просторије ОМШ „Бојан Јовановић” налазе се на две локације 

удаљене 50м, и то: у ул. Булевар Краља Александра бр. 1 бр. 1А. 

Школа ће образовати ученике са музичким талентом, те на тај начин допринети развоју културе уопште. 

Обзиром на досадашње искуство, ученици са територије Општине Топола настављају средње музичко 

образовање у Крагујевцу и Београду. Након завршене музичке академије, враћају се у општину Топола. На 

овај начин, имали би могућност запошљавања, а самим тим и обезбеђену егзистенцију. Школа би сарађивала 

са свим институцијама које се налазе на територији Општине Топола, и шире. Име ОМШ „Бојан Јовановић” 

припада великом крагујевачком уметнику, магистру музике московског конзерваторија „Гњесиних”, који је 

био и остао светски признат извођач на хармоници, и коме се дивио цео свет. Уметник Бојан Јовановић је 

једини са ових простора наступао са Симфонијским и Народним „Руским оркестром” у Кремљу. Име Бојана 

Јовановића овим поступком би добило заслужено место у српској музичкој култури. 
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2.2. Мрежу основних школа на територији општине Топола сачињава 6 основних      школа и то: 

Назив школе Број ученика: 

школска 

2012/13 

Број 

одељења: 

школска 

2012/13 

Број 

ученика: 

школска 

2017/18 

Број 

одељења: 

школска 

2017/18 

Оптимални број 

одељења: 

школска 

2017/18 

Испуњеност 

критеријума 

броја ученика 

да/не 

1.Основна школа 

„Карађорђе" Топола 

854 41 777 40 40 ДА 

2.Oсновна школа 

“Живко Томић” Доња 

Шаторња 

268 20 255 20 20 ДА 

3.Основна школа 

„Милутин  Јеленић” 

Горња Трнава 

207 12 170 12 12 ДА 

4.Основна школа 

„Милан Благојевић” 

Наталинци 

208 14 175 14 14 ДА 

5.Основна школа 

„Сестре 

Радовић”Белосавци 

147 12 153 13 13 ДА 

6.Основна музичка 

школа „Бојан 

Јовановић” Топола 

/ / / / Школска 

година 2020/21 

12 

 

ДА 

2.3.   Просторни распоред и удаљеност основних школа 

Варош Топола има 2  школе, а сеоска подручја 4 основне  школе које су једна од друге и од Вароши Топола 

удаљене преко 2 km што је у складу са чланом 3. ставом 4. тачком 7. Уредбе о критеријуму за доношење акта 

о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службеном гласнику РС” 

број 21/18). 

2.4.  Уписна подручја основних школа 

1. Основна школа „Карађорђе” Топола 

Уписно подручје обухвата следећa насеља: Топола (варош), Топола (село), с. Жабаре, с. Божурња, с. Липовац, 

с. Крћевац и с. Овсиште  

2. Основна школа „Живко Томић” Доња Шаторња 

Уписно подручје обухвата следећa насеља: Доња Шаторња, Пласковац, Винча, 

Блазнава, Јарменовци и Доња Трешњевица 

3. Основна школа „Милутин Јеленић” Горња Трнава 

Уписно подручје обухвата следећа  насеља: Горња Трнава, Светлић и Доња Трнава 

4. Основна школа „Милан Благојевић” Наталинци 

 Уписно подручје обухвата следећа насеља: Наталинци, Клока, Јунковац, Шуме и Горович 

5. Основна школа „Сестре Радовић” Белосавци 

Уписно подручје обухвата следећа насеља: Белосавци, Маскар, Јеленац и Загорица 

6. Основна музичка школа „Бојан Јовановић” Топола 

Уписно подручје обухвата следећа насеља са територије општине Топола: Наталинци, Шуме,  Јунковац, 

Жабаре, Г. Трнава-Варошица, Г. Трнава-Витлина, Д. Трнава-Центар, Д. Трнава-Покозица, Д. Трнава-Греда, 

Светлић, Овсиште, Божурња, Пласковац, Винча, Д. Шаторња,  Блазнава, Јарменовци, Војковци, Д. 

Трешњевица, Липовац, Крћевац, Загорица, Јеленац,  Белосавци, Маскар, Рајковац, Горович, Бор, Митровчић, 

Љубесело и  Клока.  

Табела 3. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних школа 

Назив школе 2014/201

5 

Број 

првака 

 

2014/2015 

Број 

ученика/ бр. 

одељења 

2015/2016 

Број 

првака 

2015/2016 

Број 

ученика / 

бр. 

одељења 

2016/2017

Број 

првака 

2016/2017

Број 

ученика / 

бр. 

одељења 

2017/2018

Број 

првака 

2017/2018 

Број 

ученика/б

р. 

одељења 

1. Основна школа 

„Карађорђе” Топола 

82 832/40 89 826/40 78 787/40 80 777/40 

2.Oсновна школа 

„Живко Томић” Доња 

Шаторња 

42 270/20 26 265/20 32 260/21 32 255/20 
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3.Основна школа 

„Милутин  Јеленић”  

Горња Трнава 

20 186/12 23 181/12 17 169/12 23 170/12 

4.Основна школа 

„Милан Благојевић” 

Наталинци 

28 205/13 30 208/13 20 196/14 14 175/14 

5.Основна школа 

„Сестре Радовић” 

Белосавци 

19 153/11 20 152/12 25 157/13 17 154/13 

6.Основна музичка 

школа  

,,Бојан Јовановић” 

Топола 

/ / / / / / 2020/2021 

 

150 

2020/2021 

 

150/12 

2.6. Просторни и кадровски капацитети основних школа 

 

Табела 4. Приказ просторних и кадровских капацитета школа, стање у школској 2017/18. Години 

 

 Године 

изградње и 

доградње 

Површина  

унутрашњег 

простора – 

м
2
 

Површина 

фискултур

не сале – 

м
2
 

Број 

ученика 

2015/16 

Број 

обрачу- 

нских 

радника 

2015/16 

Број 

ученика 

2017/18 

Број 

обрачу- 

Нских 

радника 

2017/18 

1. Основна школа 

„Карађорђе” Топола 

1930. и 1986. 6.580 1.414 826 81,60 777 81,72 

2.Основна школа 

„Живко Томић” 

Доња Шаторња 

1960 и 2003 1266 800 265 38,48 252 38,36 

3.Основна школа 

„Милутин Јеленић” 

Горња Трнава 

1985 2004 255 181 25,22 170 25,22 

4.Основна школа 

„Милан Благојевић” 

Наталинци 

1955 1456 150 208 26,97 175 26,97 

5.Основна школа 

„Сестре Радовић” 

Белосавци 

1931,1946,1972,

1978 

1823 0 152 23,75 154 25,50 

6.Основна музичка 

школа „ Бојан 

Јовановић” Топола 

1890,1930 500м2 / / / 2020/20

21 

150 

2020/20

21 

16 

На основу изнетог приказа просторних и кадровских капацитета школа, прикупљених и ажурираних у току 

школске 2017/18. години, може се закључити следеће: 

Све школе у свом седишту и издвојеним одељењима испуњавају услове за рад у погледу просторних и 

кадровских капацитета школа. 

Мрежу школа чине јавне основне школе  које делатност основног образовања и васпитања обављају у 

седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији општине Топола. 

Мрежу  школа чине: 

 ОШ „Карађорђе”у Тополи, са издвојеним одељењима у Жабарима, Овсишту, Крћевцу, Липовцу и 

Божурњи. 

 ОШ „Живко Томић” у Доњој Шаторњи, са издвојеним одељењима у Винчи, Пласковцу, Доњој 

Трешњевици, Јарменовцима и Блазнави. 

 ОШ „Милутин Јеленић” у Горњој Трнави, са издвојеним одељењима у Витлини, Доњој Трнави и Светлићу. 

 ОШ „Сестре Радовић”у Белосавцима, са издвојеним одељењима у Маскару, Загорици и Јеленцу. 

 ОШ „Милан Благојевић” у Наталинцима, са издвојеним одељењима у Клоки, Шумама, Јунковцу и 

Горовичу. 

 ОМШ „Бојан Јовановић” у Тополи.  

После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених  одељења школовање од петог до осмог разреда 

настављају у: 
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 ОШ „Карађорђе” у Тополи 

 ОШ „Живко Томић” у Доњој Шаторњи 

 ОШ „Милутин Јеленић” у Горњој Трнави 

 ОШ „Сестре Радовић” у Белосавцима 

 ОШ „Милан Благојевић” у Наталинцима. 

3. Развојни план мреже основних школа на територији општине Топола 

3.1. Кретање броја деце рођене на териториjи општине Тополи у периоду од 2010. године до 2017. године и 

укупан број ученика првака уписаних у основне школе од школске 2010/2011.  до 2017/2018. године. 

Табела 5. Приказ броја рођене деце и броја уписаних првака седам година касније 

 

Календарска година Укупан број 

рођене деце
2

 

Полазак у школу -  седам година 

касније, 

Школска година 

Број уписаних првака 

седам година касније
3

 

2001 207 2008/09 199 

2002 200 2009/10 184 

2003 208 2010/11 205 

2004 191 2011/12 202 

2005 213 2012/13 234 

2006 199 2013/14 201 

2007 174 2014/15 191 

2008 174 2015/16 188 

2009 185 2016/17 172 

2010 163 2017/18 166 

2011 164 2018/19 164 

2012 158 2019/20 158 

2013 155 2020/21 155 

2014 134 2021/22 134 

2015 148 2022/23 148 

2016 156 2023/24 156 

2017 154 2024/25 154 

Број деце рођене на територији општине Топола почев од 2010. до 2018. године је следећи: 

 

Календарска година Број рођене деце 

2010.година 163 

2011.година 164 

2012.година 158 

2013.година 155 

2014.година 134 

2015.година 148 

2016.година 156 

2017.година 154 

2018.година 135 

Број деце уписане у први разред основних школа на територији општине Топола, почев од 2010. до 2018. 

године. 

 Школска година Број уписане деце у први разред 

2010/2011 205 

2011/2012 202 

2012/2013 234 

2013/2014 201 

2014/2015 191 

                                                 
2Природно кретање становништва 1961 ─ 2016. РЗС ДЕВИНФО Статистика 

 
3Секретаријат за јавне службе и социјална питања ЈЛС 
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2015/2016 188 

2016/2017 172 

2017/2018 166 

Просечан број деце уписане у први разред основних школа у периоду од 2010/2011. до 2017/2018. школске 

године износи: 195 деце. 

Из наведених података може се закључити да ће и у наредним школским годинама број уписаних првака бити 

на приближно истом нивоу као и претходних осам школских година, као и да је број уписаних првака 

незнатно већи од броја рођене деце  што указује на то да је било извесних миграционих кретања. 

3.2. Средњорочни план оптимализације мреже основних школа на територији општине Топола у наредних 

четири до осам година 

Средњорочни план оптимализације мреже јавних основних школа у општини Тополи са 6 основних школа 

може се сматрати оптималним решењем у погледу броја у периоду од четири до осам година. 

Како је постојање основних школа у малим срединама од стратешког значаја, постоје изражене потребе да се 

у свим селима општине Топола очува постојање основних школа, без обзира на незнатно смањен број рођене 

деце. 

Такође, ће се на локалном нивоу предузети мере и активности у правцу ревитализације сеоских средина са 

изразито ниском стопом природног прираштаја, јер у овим срединама школе бележе и стогодишњу традицију, 

а да је данас деце све мање и ученика у њима. 

У наредном периоду (2018-2025 г.) локална самоуправа општине Топола ће пратити развојне програме и 

пројекте у области образовања на нивоу државе, анализираће друштвено-економска кретања на својој 

територији, по потреби ће учествовати у изради локалних пројеката из области основног образовања и  

примењиваће законска решења донета из области основног образовања и у складу са тим прилагођавати и 

утврђивати подручја школа, број и просторини распоред школа. 

 

-5- 

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

број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Правилника о образцу и садржини програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС” број 24/2015, 

111/2015, 110/2016, 16/2018 и 87/2019), члана 139. став 1. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола” број 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола” број 3/2019), у складу са Одлуком о буџету Општине Топола за 2020 годину („Службени гласник СО 

Топола” број 17/2019), а уз сагласност Mинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије, број 320-40-1287/2020-09 од 27.2.2020. године,  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 17.3.2020. године, доноси 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ТОПОЛА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА  

Анализа постојећег стања 
Географске и административне карактеристике: 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 погодно је претежно за воћарство, 

виноградарство и испашу стоке. Планине Рудника омогућују спонтани развој шумске вегетације, а њени 

пропланци и темена коса испашу стоке. Кроз теритирију општине Топола пролазе важни државни путеви 

I и II реда, који омогућавају интегрисање у шире просторне целине, као и повезивање са непосредним 
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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 km2 и она је подељена на 29 катастарских општина. Према 

попису становништва из 2011. године, општина Топола је имала 22.329 становника. 

Природни услови и животна средина: Рељеф У југозападном делу територије тополске општине 

уздиже се Рудник (Цвијићев врх 1132м), највећа и највиша од шумадисјких 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 128м. 

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, стим што је због 

утицаја геолошког састава, десна долинска страна делимично стрмија и виша. Кубршница се одликује 

развијеном алувијалномн равни и рововским коритом, као израз тектонске стабилности, на целој дужини 

тока кроз северни део територије. Каменица, десна притока Кубршнице, код Тополе је усекла своју 

долину у рипањску површ само 60м. На територији тополске општине крашки облици рељефа су 

распрострањени на релативно малим кречњачким површинама мезозојске старости у околини Тополе, на 

Венчацу и на Руднику. 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. 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. 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 
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трeћине (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. 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 такође у висинском појасу 200-500м. 

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 (благи тренд 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. 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" или у нижим 

деловима често загађена и мирише на блато. 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. 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 
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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. 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 и друго. 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 врста. 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. 

Хипсометријска структура општине Топола 

Висинска зона Површина Удео на територији општине (у %) 

0-200м 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 

Структура површина општине Топола према нагибу терена 

Нагиб (у 

%) 

Површина 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 

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови: Број становника у општини Топола, по Попису из 2011. године, 

износи 22.329 становника, што је за 12% односно 2.963 становника мање него 2002. године. Разлоге смањења 

броја становника треба тражити пре свега у миграцији становништва, нарочито млађе популације, у 

развијене, привредно и културно активније центре у Србији. 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). Општина Топола је територијално подељена на 31 

насељено место од којих 14 имају преко 1000 становника а њих 10 до 500 становника. Највећи број 

становника је у насељеном месту Варош Топола (5.422) које је и административни центар општине. Око 24% 

становништва живи у урбаној средини а осталих 76% (16.907) у сеоским подручјима. Густина насељености 
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износи 63 становника по квадратном километру. Структура становништва је следећа: становништво млађе од 

15 година представља 13% укупног становништва општине, радни контигент становништва је 66%, старијих 

од 65 година је 21%. Просечна старост у општини Топола износи 44 године. У табели је дат приказ 

становништва према старосним групама и полу на подручју Општине Топола по Попису из 2011. године. Са 

становишта образовне структуре у општини Топола има 

1.402 становника са завршеном вишом и високом стручном спремом, 7.734 са средњом стручном 

спремом, 5.027 са завршеном основном школом и без школске спреме и са непотпуним основним 

образовањем је 5.100 становника општине Топола. 

Становништво према старосним групама и полу 

Категорија Женско Мушко 

Становништво старости 0 – 14 година 1.424 1.559 

Становништво старости 15 – 29 година 1.780 2.046 

Становништво старости 30 – 44 година 1.951 2.147 

Становништво старости 45 – 64 година 3.437 3.382 

Становништво старости 65 – 84 година 2.363 1.904 

Становништво старије од 85 година 221 115 

Укупан број становника 11.176 11.153 

Диверзификација руралне економије: Према последњим подацима, на подручју Општине Топола 

регистровано 222 привредних друштава и 726 предузетника, 128 удружења и 2 задужбинe/фондације. Према 

Попису становништва из 2011. године, у образовној структури популације општине Топола старије од 15 

година доминантна је заступљеност лица са завршеном средњом школом (40%), што је на значајно вишем 

нивоу у односу на учешће лица без формалног образовања (26,%) и са завршеном основном школом 

(26%). Структура реалне радне снаге у руралним срединама није примерена захтевима савременог 

тржишта рада у погледу примене иновативних техничко-технолошких решења. Пољопривреда је 

основна делатност и носилац привредног развоја општине Топола. У последњих неколико година у 

области пољопривреде јасно су се диференцирале три најзначајније гране са интензивном 

производњом, и то: воћарство, виноградарство и сточарство. 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. Пољопривреда у протеклом 

периоду, у условима тешке економске ситуције, нестабилности тржишта, диспаритета цена 

пољопривредних производа на тржишту, претрпела је и трпи огромне губитке. Поред свих тешкоћа и 

проблема, пољопривредни произвођачи, локална самоуправа и државни органи теже унапређују 

пољопривреду како на глобалном нивоу, тако и на нивоу региона и општина. Опленачко-венчачко 

виногорје и развијено воћарство на територији данашње општине Топола, а и шире, представља богату 

локалну сировинску базу за прераду, односно развоју подрумарства, које је представља основу за развој 

индустрије за производњу и промет алкохолних пића. Осим традиционалне производње вина и ракије, 

развој пољопривреде представљао је и сировинску основу за индустријску прераду воћа и поврћа. И 

геолошко-петрографска структура је значајан чинилац сировинске базе за развој пре свега индустрије 

неметала. Сем сировинске базе, за развој индустрије значајни су и други друштвено-економски чиниоци: 

радна снага, погонска енергија и собраћајни услови. Развојем индустрије у тополској општини стално се 

увећава удео индустрије у друштвеном производу, а смањује се учешће пољопривреде. Њен развој се 

заснива на одређеним компаративним предностима, поготову на обиљу радне снаге и релативно 

повољним саобраћајницама, као и близине већих индустријских центара. Поред неведеног општина 

Топола свој развој у будућности базира на туризму као привредној грани од посебног значаја. 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. Расположиви туристички потенцијали и положај у близини већих 

градских агломерација представљају подстицајни фактор развоја: културног, излетничког, сеоског, 

манифестационог, винског, транзитног и туризма посебног интересовања. 

Рурална инфраструктура: 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 
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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 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. 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: 137 km општинских 

путева, 700 km некатегорисаних путева и 35 km улица у насељу Топола. 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. 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. 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 „Рзав”. 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, али се обе мало користе за планиране 

намене. Водоснабдевањем у општини Топола обухваћено је 12.000 еквивалент становника. 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. Одвођење фекалне канализације у општинском центру заснива се на сепаратном 

систему. У општини Топола постоји најмодерније постројење за пречишћавање комуналних отпадних 

вода „Каменица” које је капацитета 8.000 еквивалентних становника. Тренутно је обухваћено 6.000 

еквивалентних становника. Електроенергетска инфраструктура Код израде стратегије развоја за планско 

подручје Општине Топола коришћени су статистички подаци о кретању броја становника и домаћинстава, 

потрошњи и снази електричне 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. 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: 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. 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 
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губитке електричне 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 електричну енергију. Укупна потрошња у базној 

години израде просторног плана је износила 106 МWh а вршна снага 21,8MW. Највећи удео у потрошњи 

електричне енергије имала је категорија потрошача –широка потрошња (домаћинства) око 55%. Очекује се 

да ће у наредном периоду доћи до промене структуре потрошње електричне 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 електричу енергију. Управљање 

отпадом ЈКСП “Топола” из Тополе, чији је оснивач општина Топола, поверена је производња и дистрибуција 

воде, сакупљање и одвођење отпадних вода, изношење и депоновање смећа, пијачне услуге, гробљанске 

услуге, извођење грађевинских радова и одржавање јавне хигијене у граду. На подручју општине Топола 

евидентирано је 7 дивљих депонија које угрожавају животну средину и представљају велику опасност по 

здравље људи и животиња и неповољно утичу на биљни покривач. Број дивљих депонија је значајно смањен 

у односу на претходни период а тенденција је се да проблем неадекватног одлагања отпада потпуно реши. 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 су покривене све месне заједнице 

општине Топола. Телекомуникације Стање изграђености телекомуникационих капацитета на подручју 

општине може се оценити као условно повољно у смислу добре покривености мрежом релативно средње 

густине и неравномерним размештајем прикључака. На подручју општине има неколико поштанских 

јединица које равномерно покривају територију општине Топола и око 6.712 телефонска претплатника. Цело 

подручје општине добро је покривено мрежом предајника мобилних телефонских мрежа. 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 слично 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. Водопривредни капацитети којима се располаже су 

у претходних неколко година проширени али и даље постоји потреба за новим капацитетима да би се 

успоставила што већа стабилност снабдевања водом.. Може се закључити и да постојећи електроенергетски 

објекти задовољавају садашње потребе потрошача али у неким насељима општине Топола јавља се 

несигурност напајања потрошача (јавља се пад напона и губитак енергије). 

Показатељи развоја пољопривреде 

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 ха пољопривредног земљишта. Конфигурација терена 

заједно са климатским факторима омогућава гајење разноврсних пољопривредних култура. У табели је дат 
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преглед пољопривредних површина на теритроји општине Топола (у ха) по Попису пољопривреде из 2012. 

године. У структури пољопривредних површина доминантне су ратарска и воћарска производња. Укупна 

површина под житима и махунаркама износи 9.372 ха, под индустријским биљем 483 ха, под поврћем 202 ха, 

крмним биљем 3.061 ха, цвеће и украсно биље 3 ха остали усеви заузимају 5 ха и угари 

82 ха. (Попис пољопривреде 2012). 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 ха у 172 

пољопривредна газдинства. Укупна површина пољопривредног земљишта и пољопривредног земљишта које 

је одређено као грађевинско у државној својини према подацима из јавне евиденције РГЗ Београд износи 

470,8772 ха. Тренутно је закупу 27,8799 ха пољопривредног земљиштва у државној својини и 90,1661 ха на 

коришћењу без накнаде. 

Преглед пољопривредних површина 

Пољопривредна површина Оранице Воћњаци Виногради Ливаде и 

пашњаци 

Расадници Окућница и 

остало 

20.684 ха 13.208 ха 3.523 ха 469 ха 2.999 ха 17 ха 468 ха 

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 ха док је винограда 469 ха. Структура коришћења површина по воћним врстама је следећа: јабуке 

заузимају 690 ха, крушке 134 ха, брескве 426 ха, кајсије 49 ха, вишње 337 ха, шљиве 1.734 ха, ораси 39 ха, 

лешници 12 ха, малине 6 ха, купине 11 ха, остало бобичасто воће 3 ха и остало 82 ха. 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 ха, а екстензивна 

производња је на 270 ха. 

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. 

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. 

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 
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пољопривредног газдинства, осим носилаца газдинстава која се баве интензивном воћарском и 

виноградарском производњом који поседују знање и прате савремене трендове у овим гранама 

пољопривреде. 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). 

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 

3.094. Према величини коришћеног пољопривредног земљишта, 575 газдинстава користи до 1 ха 

пољопривредног земљишта, 719 пољопривредних газдинства користи 1-2 ха, 1.573 газдинства користи 2-5 ха, 

1.069 газдинстава користи 5-10 ха, 339 газдинстава користи од 10-20 ха, 49 газдинстава користи 20-30 ха, 17 

газдинстава користи преко 30 ха док је 30 газдинстава без пољопривредног земљишта. Просечно 

коришћено пољопривредно земљиште по газдинству за општину Топола износи 4,73 ха. Према броју 

условних грла газдинства су подељена на следећи начин: у 4371 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. 

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. У задњих 10 година на подручју општине интензивно се развија производња квалитетних вина. 

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. Просечна годишња производња 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. 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:На подручју општине Топола постоји 8 

пољопривредних удружења: Удружење сточара општине Топола, Удружење винара Шумадије, Удружење 

пчелара „Опленац” Топола, Удружење пчелара „Орловац” Јарменовци, Удружење одгајивача оваца 

„Опленац-Винтерберг”, Удружење „Противградна заштита општине Топола”, Златне капи – Опленац и 

Агробизнис центар – центар за развој пољопривреде и пласман пољопривредних производа и као и 9 

задруга: ЗЗ Агрокооператива „Домаћин” Топола, Живинaрска задруга Шумадија 2017, Земљорадничка 

задруга „Горња Јасеница” Доња Шаторња, Пчеларска задруга „Екомед” Јарменовци, Земљорадничка 

задруга „Клока”, Земљорадничка задруга „Саша” Блазнава, Општа земљорадничка задруга Војковци 2018, 

Ученичка задруга „Опленачка визија 2019”, Пољопривредна задруга „Опленачки рај 2019” Блазнава, 

Земљорадничо-сточарска задруга „Златно руно” Крћевац. 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 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година MMXX     Број 3      17.Март  2020.     страна  26 

 

 
проблеми везани за рад удружења јесу пре свега низак ниво свести пољопривреника о потреби удруживања, 

низак степен професионализације удружења и расположивости адекватног управљачког кадра. 

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 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. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

Табела 1. Мере директних плаћања 

 

Редни 

број 

 

Назив 

мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику (%) 

(нпр.30%, 

50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

1 Регреси 100.1 1.450.000,00 1.200,00 0 0,00 0,00 

 УКУПНО  1.450.000,00   

Табела 2. Мере кредитне подршке 

 

Редни 

број 

 

 

Назив 

мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

1 
Кредитна 

подршка 
100.2 450.000,00 0,00 100 45.000,00 0,00 

 УКУПНО  450.000,00   

 

Табела 3. Мере руралног развоја 

 

Редни 

број 

Назив мере 
Шифра 

мере 
Планирани буџет 

за текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 

50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

 

1 
Инвестиције у физичку 

имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

 

101 

 

2.860.000,00 

 

85 

 

150.000,00 

 

0,00 

 

2 
Успостављање и јачање 

удружења у области 

пољопривреде 

 

102 

 

1.160.000,00 

 

100 

 

500.000,00 

 

0,00 

3 Управљање ризицима 104 2.000.000,00 100 0,00 0,00 

 

4 
Инвестиције за 

унапређење и развој 

руралне инфраструктуре 

и услуга 

 

301 

 

600.000,00 

 

50 

 

100.000,00 

 

0,00 

 УКУПНО  6.620.000,00  
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Табела 4. Посебни подстицаји 

 

Редни 

број 

 

Назив 

мере 

 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

 

Пренете 

обавезе 

        

 УКУПНО     

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

мераруралног развоја и посебних подстицаја 

 

 

Редни 

број 

 

 

Назив 

мере 

 

 

Шифра 

мере 

 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

постицаја по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику(%

) (нпр.30%, 

50%,80) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

 

 

Пренете 

обавезе 

 

1 
Набавка 

материјала за 

прихрану 

пчела 

 

601 

 

1.350.000,00 

 

0,00 

 

100 

 

42.000,00 

 

0,00 

 

 

2 

Набавка сточне 

хране за 

увећање стада 

из сопственог 

запата 

 

 

602 

 

 

1.650.000,00 

 

 

0,00 

 

 

75 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 УКУПНО  3.000.000,00   

 

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у 

РСД 

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

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 

пренетих обавеза) 

11.520.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.450.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 450.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 6.620.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 
3.000.000,00 

Пренете обавезе 0,00 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Потенцијални корисници мера подршке - 

циљна група јесу физичка и правна лица (регистрована пољопривредни газдинства), удружења, 

предузетници, предузећа, запослени у органу управе, агенције, институти и др. Реализација овог Програма 

допринеће имплементацији пољопривредне политике и политике руралног развоја, чиме се постижу неки од 

основних циљева руралног развоја: унапредидити квалитет живота руралног становништва, задржати 

становништво у руралним срединама, подржати економске делатности руралног становништва и др. 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја: Информисање потенцијалних корисника вршиће 

се преко органа локалне самоуправе, локалних медија, интернет странице општине, огласних табли и сл. 
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Мониторинг и евалуација: Праћење реализације Програма вршиће се на основу Извештаја надлежног 

одељења о реализацији Програма у складу са важећим Правилником, а који ће се достављати 

надлежном Министарству. Надлежни орган општине Топола ће на основу извештаја и резултата 

процењивати да ли су применом одређене мере постигнути очекивани ефекти и да ли ће се и у 

будућности спроводити исте мере или их треба мењати. 

I.  ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

Назив и шифра мере: 100.1 Регреси 

Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС 

10/13, 142/14, 103/15 и 101/2016), АП и ЈЛС могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне 

политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, осим директних 

плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за 

репродуктивни материјал и то само за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног развоја за 

подручје територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Мером подршке за унапређење 

примарне пољопривредне производње путем регреса за вештачко осемењавање крава и/или јуница 

подстиче се пораст квалитета и квантитета производње на локалном нивоу, а у складу са Стратегијом 

пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027. Регресирање вештачког осемењавања 

крава и/или јуница је инвестиција која има за циљ унапређење говедарства на територији општине Топола. 

Укупан број говеда на подручју општине, према Попису пољопривреде из 2012. године, износи 7.296 грла 

говеда, а од тога 3.777 крава. Овом производњом доминирају мали произвођачи и општи проблем сада 

представља одрживост ове производње као и низак генетски потенцијал говеда, тако да је регресирање 

вештачког осемењавања крава и/или јуница, инвестиција која ће утицати на побољшање стања у 

говедарству. Регресирањем за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) остварује се 

побољшање расног састава крава и/или јуница на територији општине у циљу повећања производње, 

квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача, а самим тим доприноси развоју матичне службе 

и матичења грла. Веза са стратешким документима: Спровођење мере је у складу са Стратегијом 

пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027, оперативни циљ 1.2.2. -До краја 2027. 

године повећати примарне производне капацитете у области сточарства за 10% у односу на постојеће 

капацитете. Сврха – унапређење пољопривредне производње и економско оснаживање пољопривредних 

газдинстава. Очекивани ефекти: најмање 100 пољопривредних газдинстава ће остварити право на 

суфинансирање у области ове мере. 

Циљеви мере: Општи циљеви - Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава 

Специфични циљеви: - Повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, 

смањење трошкова производње; - Одрживост квантитета у говедарству и унапређење генетског 

потенцијала, које ће добринети повећању квалитета и квантитета млека и меса. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

националним програмима за пољопривреду. Мера није истоветна нити са једном мером у НПРР и не 

постоји могућност двоструког финансирања захтева истог корисника. 

Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом. 

Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план о економској 

одрживости улагања. 

Општи критеријуми за кориснике: - Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем 

и производњом на територији општине Топола; - Да има активан статус; -Корисник мора да испуни доспеле 

обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе; - Потписана 

изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није поднет захтев за исто улагање другим 

јавним фондовима. 

Специфични критеријуми: За реализацију мере регресирање за репродуктивни материјал (повраћај дела 

средстава за вештачко осемењавање уматичених грла - крава и/или јуница) корисник је у обавези да испуни 

следеће критеријуме: - да је одгајивач – подносилац захтева или члан његовог домаћинства, власник 
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уматичених крава и/или јуница; - да у регистру пољопривредних газдинстава подносилац 

захтева/корисник има уредно пријављен сточни фонд крава и/или јуница (податке о врсти животиња и броју 

газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају). 

Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

Критеријуми селекције: 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

 

1 
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се 

средства одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка 

средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. 

  

Интензитет помоћи: Износ регреса за вештачко осемењавање говеда је 1.200,00 динара по приплодном 

грлу са ХБ бројем, само за прво осемењавање. 

Индикатори/показатељи: 

Редни 

број 

Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених 

захтева 

2 Укупан број осемењених 

грла 

Административна процедура: Мере ће бити спроведене од стране Општинске управе општине Топола. 

Инвестиције које ће се финасирати у оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за подношење захтева, 

који ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. Реализација регресирања 

вештачког осемењавања крава и/или јуница се спроводи на следећи начин: Након усвајања Програма мера 

од стране Скупштине општине Топола на који је предходну сагласност дало Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, Комисија образована од стране Председника општине расписује 

Конкурс на основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца 

захтева, потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), 

извод из регистра пољопривредних газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству) које издаје Управа 

за трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање другим јавним фондовима, доказ да је/су 

грло/а уматичено/а (да има ХБ број) издат од надлежне матичне службе која води матичну евиденцију стоке, 

потврда о вештачком осемењавању надлежне ветеринарске службе са признаницом/потврдом и извршеном 

плаћању за прво вештачко осемењавање у периоду од 16.10.2019. године до 15.10.2020. године, потписана 

изјава о измиреним дуговањима према општини Топола по основу уговора из претходнох година и 

фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева. Комисија образована од стране Председника општине 

утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за вештачко 

осемењавање крава и/или јуница, врши одабир корисника средстава по редоследу пријема потпуних захтева 

до утрошка средстава и доноси предлог одлуке о исплати средстава. Коначну одлуку доноси надлежни 

орган општине Топола. Исплата регреса за вештачко осемењавање крава и/или јуница врши се уплатом на 

наменски текући рачун корисника, на основу решења Председника, а у складу са одлуком надлежног органа 

општине Топола. 

Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка 

Образложење: Кредитна подршка има за циљ унапређење пољопривредне производње у свим областима 

пољопривредне производње и прераде на територији општине Топола. Овом мером подстиче се пораст 

квалитета и квантитета производње на локалном нивоу, а у складу са Стратегијом пољопривреде и 

руралног развоја општине Топола 2017-2027. Пољопривреда је делатност у којој се улаже велики износ 

новчаних средстава сваке године, било да се ради у улагању новца у репроматеријал, или у улагању 

у нове засаде, основно стадо, наводњавање, механизацију и остале инвестиције у пољопривредну 

производњу и прераду. Константни извори финансирања су не само предуслов за повећање производње, 

већ и за одржавање већ постојећег нивоа производње. Свако пољопривредно газдинство које жели да 
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успешно послује пољопривредни кредит види као могућност обезбеђења готовог новца и повећања 

профита. Кредитна подршка путем субвенционисања камате за пољопривредне кредите представља меру 

којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних 

банака и на тај начин се стварају повољнији економски услови за обезбеђење неопходних импута за 

постојећу производњу и прераду и за инвестиционе активности за започињање и унапређење 

пољопривредне производње и прераде. Веза са стратешким документима: Спровођење мере је у складу са 

Стратегијом пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027, приоритет 1. - Повећање обима, 

квалитета, здравствене безбедности, конкурентности и економских резултата у пољопривредној производњи 

и преради пољопривредних производа. Сврха – унапређење пољопривредне производње и економско 

оснаживање пољопривредних газдинстава. Очекивани ефекти: најмање 15 пољопривредних газдинстава ће 

остварити право на суфинансирање у области ове мере. 

Циљеви мере: Општи циљеви - Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава 

Специфични циљеви: - Повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, 

смањење трошкова производње; - Унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих 

пољопривредних газдинстава; - Одрживо управљања ресурсима. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је усклађена са 

националним програмима за пољопривреду и рурални развој. Општи критеријум за кориснике јесте 

потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није поднет захтев за исто улагање 

другим јавним фондовима. 

Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом, као и изабрана банка. 

Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план о економској 

одрживости улагања. 

Општи критеријуми за кориснике: - Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем 

и производњом на територији општине Топола; - Да има активан статус; - Да је измирио доспеле јавне 

приходе; -Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од 

стране локалне самоуправе; - Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није 

поднет захтев за исто улагање другим јавним фондовима. 

Специфични критеријуми: Не постоје специфични критеријуми. 

Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

Критеријуми селекције: 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

 

1 
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се 

средства одобравају по редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 

утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. 

  

Интензитет помоћи: Исплата 100% редовне номиналне камате, за кредите до 1500 евра у динарској 

противвредности на 12 месеци, а максимално 17.000 динара; Исплата 100% редовне номиналне камате, 

за кредите до 3000 евра у динарској противвредности на 24 месеци, а максимално 50.000 динара; 

Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених кредита, за које је исплаћена субвенционисана номинална 

камата. 

Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Топола. 

Након закључења Уговора са банком о међусубним правима и обавезама, а по спроведеном поступку 

Јавне набавке, Комисија образована од стране Председника општине расписује Конкурс за суфинансирање 

камата за пољопривредне кредите које додељује пословна банка. Конкурс ће бити отворен до утрошка 
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средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте подносиоца 

захтева, потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), 

извод са подацима о структури биљне производње и структури сточног фонда (за унапређење и развој 

сточарске производње). Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Комисије 

образоване од стране Председника општине, у смислу комплетности, административне усаглашености и 

прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове, биће рангирани по редоследу подношења 

захтева и достављани банци у даљу процедуру. На основу извештаја банке о испуњености услова за 

добијање кредита, уплата средстава банци за субвенционисане камате за сваки појединачни кредит биће у 

складу са уговором о кредиту који банка закључује са носиоцем пољопривредног газдинства. 

Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

Образложење: Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније инвестиције 

у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, технологију и јачање 

производног ланца. Мера инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржава мала и 

средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења процеса производње, продуктивности, 

конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради 

постизања веће економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. Мера 

инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна 

газдинства у циљу унапређења процеса производње, продуктивности, конкурентности као и технолошког 

оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске ефикасности, 

веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. Важно је да се и РПГ где су носиоци жене 

укључе у секторе веће вредности. Веза са стратешким документима: Спровођење мере је у складу са 

Стратегијом пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027, Стратешки циљ 1.1. – 

Повећање нивоа инвестиција стварањем ефикасног локалног механизма за подршку; Сврха – унапређење 

пољопривредне производње и економско оснаживање пољопривредних газдинстава. Очекивани ефекти: 

најмање 25 пољопривредних газдинстава ће остварити право на суфинансирање у области ове мере. 

Циљеви мере: Општи циљеви -Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава уз вођење 

рачуна о унапређењу родне равноправности Специфични циљеви: - Повећање производње, побољшање 

продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње уз вођење рачуна о унапређењу 

родне равноправности; - Унапређење техничко-технолошке опремљености малих и средњих 

пољопривредних газдинстава уз вођење рачуна о унапређењу родне равноправности; -Повећање учешћа 

регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ) чији су носиоци жене у коришћењу средстава; - 

Одрживо управљања ресурсима и заштита животне средине. Сектор: Воће, грожђе и поврће – 

Прошитење производње и обнављање постојеће производње; Повећање површина у заштићеном и 

полузаштићеном простору; Повећање површина под интензивним засадима; Повећање наводњаваних 

површина. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за рурални развој. Општи критеријуми за кориснике јесте потписана изјава под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није поднет захтев за исто улагање другим јавним 

фондовима. 

Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом. 

Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план о економској 

одрживости улагања. 

Општи критеријуми за кориснике: - Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем 

и производњом на територији општине Топола; - Да има активан статус; - Да је измирио доспеле јавне 

приходе; - Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од 

стране локалне самоуправе; - Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није 

поднет захтев за исто улагање у другим јавним фондовима; - Корисник мора наменски да користи и да не 

отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од 

дана набавке/реaлизације инвестиције. -Право на подстицај има корисник који је до краја завршио 
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инвестицију у периоду од 01.11.2019. године до дана подношења захтева. 

Специфични критеријуми: Сектор - Воће, грожђе: Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 

која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају: - мање од 2 ха јагодичастог воћа; 

мање од 5 ха другог воћа и хмеља; 0,1 – 50 ха цвећа; 0,2 – 100 ха винове лозе. Сектор - Поврће: - 

Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим од 0,5 ха пластеника или мањим од 3 ха производње 

поврћа на отвореном простору у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја. 

Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку 

производњу 

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 

Критеријуми селекције: 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Средства одобравају по редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 

утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. 

  

Интензитет помоћи: -Уколико је подносилац захтева мушког интезитет помоћи износи 65% без ПДВ-а од 

укупног износа средстава за набавку конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних 

вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике (максимални износ по кориснику средстава је до 

150.000,00 динара). - Уколико је подносилац захтева женског пола интезитет помоћи износи 85% без 

ПДВ-а од укупног износа средстава за набавку конструкција за пластенике и стакленике, високо 

квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике (максимални износ по кориснику 

средстава је до 150.000,00 динара). - Уколико је подносилац захтева мушког пола интезитет помоћи 

износи 50% без ПДВ-а за куповину машина, уређаја и опреме за наводњавање усева (максимални износ по 

кориснику средстава је до 100.000,00 динара). - Уколико је подносилац захтева женског пола интезитет 

помоћи износи 70% без ПДВ-а за куповину машина, уређаја и опреме за наводњавање усева 

(максимални износ по кориснику средстава је до 100.000,00 динара). 

Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених захтева 

Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Топола. 

Инвестиција које ће се финасирати у оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за подношење захтева, који 

ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. Реализација ове мере се спроводи 

на следећи начин: након усвајања Програма мера, Комисија образована од стране Председника општине 

расписује Конкурс на основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: фотокопија личне карте 

подносиоца захтева, фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева, потврда о активном статусу у регистру 

пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), извод из регистра пољопривредних газдинстава 

(подаци о пољопривредном газдинству) и извод са подацима о структури биљне производње које издаје 

Управа за трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање другим јавним фондовима, оверена 

фотокопија или оригинал фискалног и блок рачуна (рачуни издати од 01.11.2019. године па до дана 

подношења захтева) и фотокопија гарантног листа за инвестицију која подлеже гаранцији. Комисија 

образована од стране Председника општине утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање 

права на коришћење и доноси предлог одлуке о ислати средстава. Коначну одлуку доноси надлежни орган 

општине Топола. Исплата средстава врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу 

решења Председника, а у складу са одлуком надлежног органа општине Топола. 

Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 

Образложење: На подручју општине Топола носиоци пољопривредне производње су мала и средња 

газдинства. Да би сачували властите интересе и заштитили се од нелојалне конкуренције, произвођачи се 

интересно повезују у одређене асоцијације – удружења и задруге. На подручју општине Топола постоји 8 

пољопривредних удружења: Удружење сточара општине Топола, Удружење винара Шумадије, Удружење 
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пчелара „Опленац” Топола, Удружење пчелара „Орловац” Јарменовци, Удружење одгајивача оваца 

„Опленац-Винтерберг”, Удружење „Противградна заштита општине Топола”, Златне капи – Опленац и 

Агробизнис центар – центар за развој пољопривреде и пласман пољопривредних производа. Улога 

удружења је веома значајна за унапређење пољопривредне производње, посебно у делу модернизације и 

едукације пољопривредних произвођача, давања савета и информација пољопривредницима, 

пружања помоћи код прикупљања и попуњавања документације за конкурсе, као и повољности код набавке 

инпута за пољопривредну производњу и пласмана пољопривредних производа, заједничко коришћење 

опреме, заједничко истраживање тржишта, заједнички пласман робе и слично. Све ове активности заједно 

треба да допринесу прилагођавању захтевима тржишта, развоју производње и пласмана, што у крајњој 

инстанци доводи до унапређења конкурентности. Веза са стратешким документима: Спровођење мере је 

у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027, стратешки циљ 1.4. -

Ојачати капацитете постојећих и створити услове за развој нових облика удружења пољопривредника и 

задруга. Сврха – унапређење рада постојећих асоцијација пољопривредних произвођача. Очекивани 

ефекти: унапређење рада најмање 5 Удружења из области пољопривреде кроз финансирање њихових 

пројеката. 

Циљеви мере: Општи циљеви: - Унапређење услова живота и рада руралног становништва Специфични 

циљеви: -Унапређење рада постојећих и формирање нових организација удружења у области 

пољопривреде, -Јачање тржишне позиције и повећање потенцијала понуде организованих произвођача; 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за рурални развој. Општи критеријуми за кориснике јесте потписана изјава под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није поднет захтев за исто улагање другим јавним 

фондовима. 

Крајњи корисници: Удружења из области пољопривреде. 

Економска одрживост: Подносилац захтева мора да докаже економску одрживост кроз образац описа 

пројекта. 

Општи критеријуми за кориснике: - Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар и да има активан 

статус; - Корисник Статутом треба да има дефинисане циљеве и активности које се односе на унапређење 

пољопривреде на подручју општине Топола; -Да се пројекат не финансира или је поднет на конкурс другим 

јавним фондовима; - Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима 

финансираним од стране локалне самоуправе. 

Специфични критеријуми: Не постоје специфични критеријуми. 

Листа инвестиција у оквиру мере: 

Критеријуми селекције: 

Редни 

број 
Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Број година рада на територији општине Топола да 0-20 

2 Важност пројекта од 0 до 30 бодова да 0-30 

3 Материјална и кадровска опремљеност удружења да 0-10 

4 
Реализацију предложеног пројекта спроводи Удружење из области пољопривреде са 

седиштем на територији општине Топола 
да 0-20 

5 Структура извора финансирања предложеног пројекта да 0-10 

6 Усклађеност пројекта са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја општине Топола да 0-10 

 

 

Интензитет помоћи: Удружења могу остварити право на дотације до 100% у максималном износу до 

500.000,00 динара у току једне године приликом конкурисања за један или више пројеката. 

Индикатори/показатељи 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних Удружења 

 

Административна процедура: Мера ће се спроводити кроз Јавни конкурс за финансирање пројеката 

удружења из области пољопривреде са прецизираним условима и неопходном документацијом и 

апликационом формом, уз спровођење што боље информисаности и роковима за подношење захтева. 
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Подносиоци захтева су у обавези да доставе своје захтеве заједно са документацијом надлежној служби. 

Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране надлежног органа у смислу 

комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. На основу утврђивања испуњености 

услова, надлежни орган доноси одговарајуће акте. Исплата средстава удружењима врши се на основу 

поднетих захтева за средства са пропратном документацијом и извештаја о спроведеним активностима које 

су у складу са достављеним пројектом, а у складу са динамиком спровођења пројекта. 

Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима 

Образложење: Пољопривредно земљиште је увек изложено временско-климатским утицајима а највеће 

последице на пољопривредну производњу има појава града. Укупна брањена површина од града за подручје 

Општине Топола је 35.700 ха а од тога 27.915 је брањена пољопривредна површина. Како би систем 

противградне заштите што ефикасније функционисао и како би се повећао ниво заштите 

пољопривредниг земљишта на подручју Општине Топола, локална самоурава предузима мере на 

унапређењу система ПГЗ издвајајући средства локалног буџета за ову намену. Веза са стратешким 

документима: Пројекат доприноси остваривању циљева Стратегије одрживог развоја Општине Топола 2010-

2020 - Приоритет 2, стратешки циљ 2.2 – створити услове за оптимално коришћење 

пољопривредног земљишта. Сврха – допринос унапређењу заштите пољопривредних усева и других 

материјалних добара на подручју општине Топола. 

Циљеви мере: Општи циљеви: - Економски напредак села; Специфични циљ: - Унапређење нивоа заштите 

пољопривредног земљишта/култура и материјалних добара од временске непогоде – градоносних 

облака; - Смањене штете од градоносних облака и повећани приходи пољопривредних газдинстава. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

нациналним програмима за рурални развој и пољопривреду. 

Крајњи корисници: Крајњи корисници ове мере су пружаоци услуге – ангажовани стрелци ПГЗ и 

привредни субјекти изабрани у складу са Законом. 

Економска одрживост: Није примењиво. 

Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за кориснике ове мере не постоје. 

Специфични критеријуми: Специфични критеријуми за кориснике ове мере не постоје. 

Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра инвестиције 
Назив инвестиције 

104.1 
Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и 

катастрофалних догађаја 

Критеријуми селекције: 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Критеријуми селекције за ову меру се не примењују.   

 

Интензитет помоћи: Интезитет помоћи је 100%. 

Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Број ангажованих стрелаца ПГЗ 

2 Број купљених ракета 

 

Административна процедура: Реализацију наведене мере спроводиће одељење Одељење за буџет, 

финансије, привреду и друштвене делатности. Општина Топола ће вршити суфинансирање ангажвање 

извршиоцима за деловање на градоносне облаке – стрелцима на лансирним станицама на територији 

Општине Топола које такође ангажује Републички хидрометеорорлошки завод тако што ће са њима 

закључити уговоре о делу за обављање послова сезонског карактера на основу којих ће им исплаћивати 

део накнаде за ангажовање и уплаћивати порезе и доприносе. На основу законске регулативе РС, а у 

сарадњи и по одобрењу МУП-а Републике Србије и РХМЗ Србије спровешће се поступак набавке 

додатних количина противградних ракета. 

Назив и шифра мере: 301 Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга 

Образложење: У сеоском подручју општине Топола становништво се бави интензивном 

пољопривредном производњом која захтева стално обезбеђивање довољних количина воде, нарочито у 
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вегетационом периоду. Услови водоснабдевања у пољопривреди у сеоском подручју општине Топола су 

тешки. Присутни су бројни проблеми везани за изворишта, капацитет и квалитет вода које се користе. Многа 

сеоска домаћинства, због конфигурације терена и квалитета земљишне подлоге, довољне количине воде 

могу да обезбеде једино из артерских бушотина, класичних бунара или стварањем резерви воде у 

акумулационим базенима. Како би се што већи број домаћинстава обезбедио потребним количинама воде за 

наводњавање пољопривредних култура, општина Топола ће у 2020. години финансијски подстицати 

ископ/бушење бунара, изградња микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања. По 

доношењу Програма биће расписан јавни позив за све заинтересоване пољопривреднике и утврђени 

критеријуми за расподелу средстава. Потписивањем изјаве од стране корисника средстава да иста 

инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја спречиће се двоструко финансирање 

исте инвестиције са локалног и националног нивоа. Веза са стратешким документима: Спровођење мере 

је у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027, Оперативни 

циљ 2.4.1. – Унапредити јединствени систем водоснабдевања и наводњавања; Сврха – унапређење 

пољопривредне производње и економско оснаживање пољопривредних газдинстава. Очекивани ефекти: 

најмање 7 пољопривредних газдинстава ће остварити право на суфинансирање у области ове мере. 

Циљеви мере: Општи циљеви -Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава 

Специфични циљеви: - Повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, 

смањење трошкова производње; - Повећање наводњаваних површина. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у складу са 

Националним програмом за рурални развој. Потписивањем изјаве од стране корисника средстава да 

иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја спречиће се двоструко 

финансирање исте инвестиције са локалног и националног нивоа. 

Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом. 

Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план о економској 

одрживости улагања. 

Општи критеријуми за кориснике: - Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем 

и производњом на територији општине Топола; - Да има активан статус и да је уписао у Регистар парцелу на 

којој је реализована инвестиција, а власник је те парцеле или закупац на рок од најмање 10 година; - Да је 

измирио доспеле јавне приходе; - Корисник мора да испуни доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима 

финансираним од стране локалне самоуправе; - Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да није поднет захтев за исто улагање другим јавним фондовима; - Корисник мора наменски 

да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду 

од три године од дана набавке/реaлизације инвестиције, - Право на подстицај има корисник који је до краја 

завршио инвестицију у периоду од 01.11.2019. године до дана подношења захтева. 

Специфични критеријуми: Не постоје специфични критеријуми. 

Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

301.2 
Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег 

обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 

Критеријуми селекције: 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Подстицај из буџета општине Топола за ову меру подносилац захтева остварио 

у 2018. години или 2019. години 
не 100 

2 
Подстицај из буџета општине Топола за ову меру подносилац захтева остварио 

у 2018. години или 2019. години 
да 0 

Интензитет помоћи: Интензитет помоћи износи 50% без ПДВ-а за ископ/бушење бунара, изградња 

микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања (максимални износ по кориснику 

средстава је до 100.000,00 динара). 

Индикатори/показатељи: 
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Редни 

број 

Назив показатеља 

1 
Укупан број одобрених захтева за ископ/бушење бунара, изградњу микроакумулација и 

уређење водозахвата у функцији наводњавања 

Административна процедура: Мере ће бити спроведене од стране Општинске управе општине Топола. 

Инвестиција које ће се финасирати у оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за подношење захтева, 

који ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. Реализација ове мере се 

спроводи на следећи начин: Након усвајања Програма мера, Комисија образована од стране Председника 

општине расписује Конкурс на основу утврђених критеријума. Уз захтев се прилаже: фотокопија личне 

карте подносиоца захтева, фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева потврда о активном статусу у 

регистру пољопривредних газдинстава (активно и комерцијално), извод из регистра пољопривредних 

газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству) и извод са подацима о структури биљне производње 

које издаје Управа за трезор, потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима, фотокопија рачуна (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и извод или налог за 

плаћање оверен од стране банке ако је плаћање извршено безготовински односно фотокопију 

готовинског рачуна (фактура) која гласи на име подносиоца захтева и фискалног исечка ако је плаћање 

извршено готовински(рачуни издати од 01.11.2019. године па до дана подношења захтева). Комисија 

образована од стране Председника општине утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање 

права на коришћење и доноси предлог одлуке о исплати средстава. Коначну одлуку доноси надлежни орган 

општине Топола. Исплата средстава врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу 

решења Председника, а у складу са одлуком надлежног органа општине Топола. 

Назив и шифра мере: 601 Набавка материјала за прихрану пчела 

Образложење: Систем гајења је релативно екстензиван, са малим бројем кошница по домаћинству. 

Просечан принос меда по кошници је такође веома мали и креће се око 15 кг по кошници годишње али има и 

великих произвођача са више од 100 кошница. Последњих година присутан је тренд раста броја кошница на 

територији општине што је условљено високим нивоом незапослености и релативно ниским почетним 

улагањем за бављење пчеларством. Главни проблеми у пчеларству у овој регији јесу нестандардизован 

квалитет меда, мањак знања и непостојање великих купаца. Подршка газдинстава потребним материјалом 

за прихрану пчела унапређује се квалитет и квантитет производа (позитивни ефекти ове мере). Веза са 

стратешким документима: Спровођење мере је у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 

општине Топола 2017-2027, Приоритет 1. – Повећање обима, квалитета, здравствене безбедности, 

конкурентности и економских резултата у пољопривредној производњи и преради пољопривредних 

производа. Сврха – унапређење пољопривредне производње и економско оснаживање пољопривредних 

газдинстава. Очекивани ефекти: најмање 30 пољопривредних газдинстава ће остварити право на 

суфинансирање у области ове мере. 

Циљеви мере: Општи циљеви -Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава 

Специфични циљеви: - Повећање производње у сектору пчеларства; - Повећање прихода у 

домаћинствима која се баве пчеларском производњом; - Унапређење других страна пољопривредне 

производње, које зависе од улоге пчела као опрашивача и повећање броја кошница. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је усклађена са 

националним програмима за пољопривреду и рурални развој. Мера није истоветна нити са једном мером из 

НПРР те стога не постоји могућност дуплирања финансирања захтева истог корисника. 

Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом. 

Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план о економској 

одрживости улагања. 

Општи критеријуми за кориснике: - Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем 

и производњом на територији општине Топола; - Да има активан статус; - Да је измирио доспеле јавне 

приходе; - Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од 

стране локалне самоуправе; - Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није 
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поднет захтев за исто улагање у другим јавним фондовима; - Право на подстицај има корисник који је 

набавио материјал за прихрану пчела у периоду од 01.11.2019. године до дана подношења захтева. 

Специфични критеријуми: Прихватљиви корисници за инвестиције за ову меру су пољопривредна 

газдинства са територије општине Топола која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја 

имају регистроване пчелињак/е са најмање 20 кошница пчела. 

Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

601 Набавка материјала за прихрану пчела 

 

Критеријуми селекције: 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

 

1 
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се 

средства одобравају по редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 

утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. 

  

Интензитет помоћи: Интензитет помоћи за набавку материјала за прихрану пчела износи 100% од 

укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност: Максимални износ подстицаја 

по кориснику: - који има регистроване пчелињак/е од 20 до 39 кошница пчела износи 14.000,00 динара 

без урачунатог пореза на додату вредност; - који има регистроване пчелињак/е од 40  до 59 кошница пчела 

износи 21.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност; - који има регистроване пчелињак/е од 

60 до 79 кошница пчела износи 28.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност; - који има 

регистроване пчелињак/е од 80 до 100 кошница пчела износи 35.000,00 динара без урачунатог пореза на 

додату вредност; - који има регистроване пчелињак/е са преко 100 кошница пчела износи 42.000,00 динара 

без урачунатог пореза на додату вредност. Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције 

већи од 10.000,00 динара без пдв-а. (Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно 

ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара 

без пдв-а). 

Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених захтева 

Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Топола. 

Инвестиција које ће се финансирати у оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за подношење 

захтева, који ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. Реализација ове 

мере се спроводи на следећи начин: након усвајања Програма мера, Комисија образована од стране 

Председника општине расписује Конкурс на основу утврђених критеријума. Конкурсом ће се детаљније 

дефинисати услови (рокови подношења захтева, обрасци захтева, документација која се прилаже уз 

захтев и сл.) као и обавезе корисника средстава. Корисник треба да достави доказ да је извршио набавку 

материјала за прихрану пчела са пратећом документацијом. Комисија образована од стране Председника 

општине утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење и доноси предлог 

одлуке о исплати средстава. Коначну одлуку доноси надлежни орган општине Топола. Исплата средстава 

врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу решења Председника, а у складу са одлуком 

надлежног органа општине Топола. 

Назив и шифра мере: 602 Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 

Образложење: Показатељ степена развијености укупне пољопривредне производње једне земље зависи од 

учешћа сточарске производње у прозводној структури пољопривреде. Сточарство и сточарска производња 

последних деценија бележи перманентно опадање броја грла за 1-2% на годишњем нивоу. Како је 

сточарство виша фаза „органске индустрије” и уједно најинтезивнија грана пољопривредне делатности, 

управо сточарство и покреће развој биљне и укупне пољопривредне производње у свакој земљи. Зато је 

неопходно у наредним годинама повећати учешће сточарства у вредности укупне пољопривредне 

производње, чиме би се омогућила ефикасна валоризација ратарских производа као и повећање укупних 
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девизних прихода земље од извоза сточарских производа. Пољопривредни произвођачи који оставе 

уматичену женску телад у периоду узраста од 5 до 12 месеци добијају повраћај за набавку хране уколико 

конкуришу и испуне захтеве Јавног конкурса. Ова мера је посебно значајна јер одгајивачи стоке за обнову 

или увећање својих стада најрадије користе грла из сопственог запата јер им је на тај начин поред значајно 

мањих финасијских улагања и позната генетика грла, као и одлична аклиматизација гајених грла. Поред 

тога применом вештачког осемењавања одгајивачи стоке могу директно да утичу на жељени генотип и 

утичу на позитивне особине гајених грла. Веза са стратешким документима: Спровођење мере је у складу са 

Стратегијом пољопривреде и руралног развоја општине Топола 2017-2027, Приоритет 1. – Повећање 

обима, квалитета, здравствене безбеднодсти, конкурентности и економских резултата у 

пољопривредној производњи и преради пољопривредних производа. Сврха – унапређење пољопривредне 

производње и економско оснаживање пољопривредних газдинстава. Очекивани ефекти: најмање 25 

пољопривредних газдинстава ће остварити право на суфинансирање у области ове мере. 

Циљеви мере: -Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава Специфични циљеви: - 

Увећање сточног фонда код физичких лица из сопственог запата (телад) на подручју општине Топола. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је усклађена са 

националним програмима за пољопривреду и рурални развој. Мера није истоветна нити са једном мером из 

НПРР те стога не постоји могућност дуплирања финансирања захтева истог корисника. 

Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка лица - носиоци комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом. 

Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план о економској 

одрживости улагања. 

Општи критеријуми за кориснике: Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава са пребивалиштем 

и производњом на територији општине Топола; - Да има активан статус; - Да је измирио доспеле јавне 

приходе; - Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од 

стране локалне самоуправе; - Потписана изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да није 

поднет захтев за исто улагање у другим јавним фондовима; - Не отуђи грла која су предмет субвенције у 

периоду од две године од дана подношења захтева. - Право на подстицај има корисник који је набавио 

сточну храну за увећање стада из сопственог запата у периоду од 01.01.2020. године до дана подношења 

захтева. 

Специфични критеријуми: За реализацију мере корисник је у обавези да испуни следеће критеријуме: - 

да је одгајивач – подносилац захтева или члан његовог домаћинства, власник уматичених грла; - да у 

регистру пољопривредних газдинстава подносилац захтева/корисник има уредно пријављен одговарајући 

сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају). 

Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

602 Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 

Критеријуми селекције: 

Редни 

број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

 

1 
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се 

средства одобравају по редоследу (датуму) пријема потпуних захтева до 

утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. 

  

Интензитет помоћи: За увећање стада из сопственог запата: - 75 % трошкова исхране уматичене 

женске телади у периоду узраста од 5 до 12 месеци (купљена сточна храна), а максимално 

10.000 дин/грлу без урачунатог пореза на додатну вредност Право на подстицаје остварује корисник ако је 

износ инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а. (Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара 

без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 

10.000,00 динара без пдв-а). 
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Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број одобрених захтева 

Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Топола. 

Инвестиција које ће се финасирати у оквиру ове мере спроводиће се кроз конкурс за подношење захтева, 

који ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 31.10.2020. године. Достављени захтеви ће 

бити административно проверени од стране органа локалне самоуправе у смислу комплетности, 

административне усаглашености и прихватљивости Реализација ове мере се спроводи на следећи начин: 

након усвајања Програма мера, Комисија образована од стране Председника општине расписује Конкурс на 

основу утврђених критеријума. Конкурсом ће се детаљније дефинисати услови (рокови подношења 

захтева, обрасци захтева, документација која се прилаже уз захтев и сл.) као и обавезе корисника 

средстава. Корисник треба да достави доказ да је извршио набавку набавку сточне хране за увећање стада из 

сопственог запата са пратећом документацијом. Комисија образована од стране Председника Општине 

утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење и доноси предлог 

одлуке о исплати средстава. Коначну одлуку доноси надлежни орган општине Топола. Исплата средстава 

врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу решења Председника, а у складу са 

одлуком надлежног органа општине Топола. 

III ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

Табела: Општи подаци и показатељи 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља 
Извор 

податка и 

година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај 

Аутономна покрајина / рзс* 

Регион 
Регион Шумадије и Западне 

Србије 
рзс* 

Област Шумадијска област рзс* 

Град или општина општина рзс* 

Површина 357 км2 рзс* 

Број насеља 31 рзс* 

Број катастарских општина 29 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у 

пољопривреди (ПОУРП) 
3 

 

Демографски показатељи 

Број становника 22329 рзс** 

Број домаћинстава 7040 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, km
2
) 63  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) 
Смањење за 12% (2.963 

становника) 
рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС 2341 рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 13% рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 21% рзс** 

Просечна старост 44 рзс* 

Индекс старења 140,88 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем 

(%) 
26% рзс* 

Основно образовање (%) 26% рзс* 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година MMXX     Број 3      17.Март  2020.     страна  40 

 

 

Средње образовање (%) 40% рзс* 

Више и високо образовање (%) 7% рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју становника 

(%) 

79% Процена 

Природни услови 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) Брежуљкасти - 56,4% Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна 

класа 
Смоница III класа - 8459 ха Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) Умерено-континентална Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 721,3 мм Интерни 

Средња годишња температура (оС) 11 °C Интерни 

 

Хидрографија (површинске и подземне воде) 
Реке Јасеница и њена лева 

притока Кубршница и остале 

притоке 

 

Интерни 

Површина под шумом (hа) 4.752 ха рзс* 
 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 15% рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (hа) - рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) 4492 м3 рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса 

Укупан број пољопривредних газдинстава: 4371 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 3157 
Управа 

за 

трезор 

- породична пољопривредна газдинства (%) 99,24%  

- правна лица и предузетници (%) 0,76%  

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 20684 ха рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 53 %  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и 

пашњаци, остало(18) (ha, %) 
20684 ха рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) 

(ha,%) 
13208 ха рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 4,73 ха рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) - Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) - Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 172 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) - Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 224 рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији АП(20) (ha) 
470,8772 ха Интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини 

која се даје у закуп (ha): 
118,046 ха Интерни 

- физичка лица (%) 23,62% Интерни 

- правна лица (%) 76,38% Интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 237954 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 19362 рзс*** 
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Пољопривредни објекти (број) 14621 рзс*** 

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 382 рзс*** 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава 

за заштиту биља (ha, број ПГ) 
30827 рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на 

газдинству: 

11026 рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству 

правног лица/предузетника) (ha) 
10894/132 рзс*** 

Годишње радне јединице (број) 5799 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 

(број) 

16 Интерни 

Производња пољопривредних производа(количина):   

 

 

- биљна производња (t) 

36.561 тона пшенице и 

кукуруза 

50.000 тона воћа 3.995 тона 

грожђа 27.683 тона крмног 

биља 4.749 тона 

индустријског и повртног 

биља 

 

 

рзс*** 

- сточарска производња (t, lit, ком.) 7296 говеда Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

Дужина путева(km) 230 рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) 6 / 6712 рзс* 

Водопривредна инфраструктура 

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 3370 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 1484 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 420 рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 316 рзс* 

Енергетска инфраструктура 

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) 239 Интерни 

Социјална инфраструктура 

Објекти образовне инфраструктуре (број) 38 рзс* 

Број становника на једног лекара 786 рзс* 

Број корисника социјалне заштите 1395 рзс* 

Диверзификација руралне економије 

Запослени у секторима пољопривреде, 

шумарства и водопривреде (број) 
106 рзс* 

рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне 

активности(30) (број) 
373 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на 

територији АП/ЈЛС (број) 
3023 рзс* 

Трансфер знања и информација 

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) Да Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни 
33 одабраних пг 753 осталих пг ПССС 
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систем (број) 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-70/2020-05-I           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 17.3.2020. године                                                                                                               Драган Јовановић с.р. 

-6- 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

2/2019), члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

3/2019 и 5/2019-испр.), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“ број 5/2019),  у склопу разматрања   Програма рада канцеларије за младе за 2020. годину, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 16.3.2020. године донело је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Даје се сагласност на   Програм рада канцеларије за младе за 2020. годину Одељења за буџет, финансије, 

прив реду и друштвене делатности број  службено/2020-03 од 16.3.2020. године. 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                               ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                            ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

Број: 020-82/2020-05-III                                                                                                            Драган  Живановић с.р. 

Дана: 16.3.2020.  године               

 

-7- 

Канцеларија за младе Топола 

ПРОГРАМ РАДА за 2020. годину 
1.УВОД 

Програм рада Канцеларије за младе се темељи на Закону о младима (,,Службени гласник РС”број: 

50/2011), Националној стратегији за младе 2015-2025 и Стратегији одрживог развоја Општине 

Топола 2010-2020.  

 Циљеви програма дефинисани су досадашњим искуством у раду са младима и идентификованим 

потребама и проблемима младих. Активности су планиране тако да се њиховом реализацијом остаре 

циљеви програма. Средства за реализацију Програма планирају су Одлуком о буџету Општине 

Топола. 

2.ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Основни циљ КЗМ, и овог програма је, активно укључивање младих у локалну заједницу и њене 

активности. Остваривање овако постављеног циља је дуготрајан и свеобухватан процес, који 

подразумева константно ослушкивање  и уважавање потреба млади и проблема са којима се 

суочавају. На тај начин се ствара однос поверења и разумевања између локалне заједнице, са једне 

стране, и младих са друге стране. Потребно је да постоји спремност и отвореност за идеје и 

иницијативе које долазе управо од младих. Глобални проблем данашњице који није заобишао ни 

нашу средини јесу миграције становништва из мањих у веће градове, укључујући и младе. Да би се 

томе стало на пут младима је пре свега потребно пружити могућост да се запосле и осамостале. 

Поред тога неопходно је понудити им разноврсне и квалитетнe садржаје који су у складу са њиховим 

интересовањима.  Најзначајнији  проблема младих су: 

 Незапосленост, 

 Недовољна информисаност о могућностима и упућеност у дешавања на локланом нивоу, 

 Недостатак физичке активности, 

 Низак ниво саобраћајне културе,  

 Недовољна информисаност о важним питањима и темама (здравствена заштита, насиље, алкохол, 

дрога и др.) 

Дакле, циљеви програма су активно укључивање младих у дешавања у локалној заједници, кроз 

разноврсне и квалитетнe садржаје који им се пружају, што ће допринети решавању неких од 

наведених проблема. Да би се остварили постављени циљеви, КЗМ планира низ активности. 

3.ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ 
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Активности које КЗМ планира да спроведе у 2020. години,  могу се сврстати у неколико сегмената. 

Први сегмент млади и култура- Пројекат „Култура на поклон” има ће за циљ да младе упозна са културним 

дешавањима на локалном нивоу и пружи им могућност да се активно укључе. Конкретне активности биће 

спроведене уз подршку установа културе, Библиотеком „Радоје Домановић” и Културним центром Топола.  

Идеја је да се сваком младом суграђанину/суграђанки, када напуни 18 година додели поклон у виду ваучера, 

који  укључује годишњу чланску карту у Библиотеци и сет карата за програме (представе и филмове) које 

организује Културни центар Топола.  Сви млади који напуне 18 година, у року од месец дана након 

18.рођендана могу се јавити КЗМ за учешће у пројекту Култура на поклон и преузети свој ваучер, који ће 

важити годину дана након преузимања. 

Други сегмент млади и спорт – Пројекат „Живимо здраво” подразумевао би подршку КЗМ јавним установама-

школама, спортским клубовима, удржењима у организацији спортских догађаја (едукације, надметања, 

турнири, такмичења). На овај начин би младима била пружена могућност да здравије и квалитетније 

искористе своје слободно време. Пројекат посебну пажњу посвећују раду са млађим генерацијама и 

селекцијама имајући у виду значај физичке активности за њихов даљи раст и развој. 

Трећи сегмент- Пројекат „Укључи се и ти” има за циљ да пробуди свест младих о важним питањима, 

темама и  проблемима о којима се недовољно говори. 

 Неки од проблема су: 

 Насиље - Млади се све чешће помињу у контексту насиља, било да је у питању вршњачко 

насиље, насиље у породици, насиље на интернету (друштвеним мрежама), насиље на родној основи, 

као жртве или неко врши насиље.  

 Алкохол и дрога  

 Репродуктивно здравље младих  

Идеја је да се кроз организацију низа предавања, трибина, радионица и друго укључе сви релеванти 

актери за одређену област. 

Четврти сегмент – Пројекат „Знањем за будућност” односи се на унапређење знања ученика средње 

школе. Подразумева подршку Средњој школи „Краљ Петар I”, да у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја, а на предлог Заједнице пољопривредних школа Републике 

Србије организује смотру најбољих ученика пољопривредних школа. Циљ је  унапређење знања из 

области пољопривреде код младих, а што ће допринети унапређењу целокупног  пољопривредног и 

руралног развоја општине . 

Пети сегмент- Пројекат „Млади- чувари традиције”- Подразумева подршку активностима и 

догађајима који ће младима прибилижити традицију кроз игре, песме, обичаје и старе занате. Смисао 

је да се у активности удружења цивилног друштва укључе млади, како би се развијала свест о 

култури, обичајима и традицији свога народа.  

Свака од предложених активности ће се реализовати у складу са одабраним пројектима са јасно 

дефинисаним циљевима, а све заједно треба да допринесу побољшaњу положаја младих у локалној 

заједници.  

4.БУЏЕТ – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ 

За реализацију предложених активности потребна су следећа финансијска средства: 
Редни 

број 
Активност Потребна средства 

1. Пројекат „Култура на поклон” 50.000,00 

2. Пројекат „Живимо здраво” 150.000,00 

3. Пројекат „Укључи се и ти” 50.000,00 

4. Пројекат „Знањем за будућност” 150.000,00 

5. Пројекат „Млади - чувари традиције” 100.000,00 

УКУПНО: 500.000,00 

Средства за реализацију Програма планирана су Одлуком о буџету Општине Топола за 2020. годину 

(„Службени гласник СО Топола” број 17/2019), раздео 4., функција 860, програмска класификација 1301-0005-

Спровођење омладинске политике, позиција 116, економска класификација 424-Специјализоване услуге-

Канцеларија за младе.  

Општинска управа општине Топола 

Одељење за буџет,финансије,привреду и 

Друштвене делатности 

Број: службено/2020-03 

Дана: 16.3.2020.године 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” брoj 129/2007 и 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” брoj 

2/2019), члана  17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола” брoj 3/2019 

и 5/2019-испр.) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола” 

брoj 5/2019), у склопу разматрања Извештаја о реализацији услуге Лични пратилац детета за период  

01.02.2019 године до 31.01.2020. године, број 24/2020  од 3.03.2020. године, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 16.3.2020. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1.  Усваја се Извештај  о реализацији услуге Лични пратилац детета за период  01.02.2019 године до 

31.01.2020. године, број 24/2020  од 3.03.2020. године, као у тексту подносиоца Извештаја - Удружења за 

помоћ ментално недовољно развијеним особама „Загрљај” Топола. 

2.  Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                              

Број: 401-116/2020-05-III                                                                                                         Драган Живановић с.р. 

Дана: 16.3.2020. године 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” брoj 129/2007 и 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” брoj 

2/2019), члана  17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола” брoj 3/2019 

и 5/2019-испр.) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола” 

брoj 5/2019), у склопу разматрања Извештаја о раду Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем 

додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику за 2019. годину,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 16.3.2020. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

1. Усваја се Извештај о раду Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, 

здравствене или социјалне подршке детету и ученику за 2019. годину, као у тексту подносиоца Извештаја - 

Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и 

ученику                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.     Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                              ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА                                                                                                            

Број: 460-34/2020-05-III                                                                                                             Драган Живановић с.р. 

Дана 16.3.2020. године 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”  

број 2/2019), члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”  

број 3/2019 и 5/2019-испр.), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник  СО 

Топола”  број  5/2019),   

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 11.03.2020. године донело је  

  

ОДЛУКУ 

О  ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

Усваја се Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели средстава спортским удружењима на 

територији општине Топола Комисије за расоделу средстава планираних за додације спортским удружењима 

на територији општине Топола број 453-1/2020-05 од 18.02.2020. године.  

 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година MMXX     Број 3      17.Март  2020.     страна  45 

 

 
Члан 2. 

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин: 

Прва група: Фудбал 
Ред. бр. Спортска удружења Планирана средства без активности 

повезане са спортом деце 

1. ОФК „Трнава” Доња Трнава 240.000,00 

2. ФК „Јасеница” Божурња 240.000,00 

3. ФК „Винча” Винча 240.000,00 

4. ФК „БСК” Белосавци   240.000,00 

5. ФК „Шумадинац 1913” Наталинци 240.000,00 

6. ОФК „Пласковац” Пласковац 240.000,00 

7. ФК „Слога” Загорица 140.000,00 

8. ФК „Будућност” Блазнава 140.000,00 

9. ФК „Борац” Клока 140.000,00 

10. ФК „Младост” Јеленац   140.000,00 

11. ФК „Радоје Домановић” Овсиште 140.000,00 

12. ФК „Јунковац” Јунковац 50.000,00 

13. ФК „ЗТ Горович” Горович       50.000,00 

14. ОФК „Јарменовци” Јарменовци 50.000,00 

15. ФК „Крћевац 04” Крћевац 50.000,00 

16. ФК „Младост” Рајковац 50.000,00 

17. ФК „Маскар” Маскар 50.000,00 

18. СУ „Будућност МИ” Доња Трнава 50.000,00 

19. ФК „Шумадинац 1949” Шуме 50.000,00 

20. ФК „Горња Трнава 1938” 50.000,00 

21. ФК „Калипоље” Жабаре 50.000,00 

22. КМФ „Оплена”' Топола     210.000,00 

23.  ЖФК „Карађорђе” Топола 430.000,00 

 УКУПНО:                             3.280.000,00 

Друга група: Одбојка и Рукомет 
Ред. бр. Спортска удружења Планирана средства без активности повезане 

са спортом деце 

1. ОК „Карађорђе” Топола 775.000,00 

2. ЖРК „Колибри” Горња Трнава 200.000,00 

3. РК „Карађорђе” Топола 775.000,00 

 УКУПНО:                     1.750.000,00 

Трећа група: Кошарка и Карате 
Ред. бр. Спортска удружења Планирана средства без активности 

повезане са спортом деце 

1. Кошаркашки  „Карађорђе” Топола 200.000,00 

2. СУ „Ашихара каикан Опленац” Тополa                                       150.000,00 

 УКУПНО:                        350.000,00 

Четврта  група: Ауто-мото спорт, Стрељаштво, Аикидо, Клубови особа са инвалидитетом. 
 

Ред. бр. 

 

 

Спортска удружења 

 

Планирана средства без активности 

повезане са спортом деце 

1. Мото клуб „Опленац” Топола 30.000,00 

2. Спорстки клуб РВИИППБ Топола 70.000,00 

3. Стрељачка дружина „Опленац” Топола 30.000,00 

4. АСК „Топола” Топола 370.000,00 

 УКУПНО:                  500.000,00 

Пета група: Остали спортови 
 

Ред. бр. 

  

 

Спортска удружења 

 

Планирана средства без активности 

повезане са спортом деце 

1. Тениски клуб „Опленац” Топола 25.000,00 
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 2. Сад трчи удружење 25.000,00 

3. Шаховски клуб 25.000,00 

 УКУПНО: 75.000,00 

Члан 3 

У складу са опредељеним средствима у буџету општине Топола за 2020.годину („Службени гласник СО 

Топола, бр. 17/2019) средства за школски спорт у износу од 1.000.000,00 динара распоређују се на следећи 

начин: 
Ред. бр. Спортска удружења План средстава за  активности 

повезане са спортом деце 

 
1. ФК „Академија фудбала Дуљај” Топола 150.000,00 

2. ОК „Карађорђе” Топола 100.000,00 

3. ЖРК „Колибри” Горња Трнава 50.000,00 

4. Опленачко Стреличарско удружење 40.000,00 

5. ОК „Мија Тодоровић” Топола 75.000,00 

6. Карате клуб „Карађорђе” Топола   200.000,00 

7. Кошаркашки клуб „Карађорђе” Топола 80.000,00 

8. ЖФК „Карађорђе” Топола 145.000,00 

9. СУ „Ашихара каикан Опленац” Топола 140.000,00 

10. К.Р.А. „Српски вожд” Топола-реални аикидо 20.000,00 

 УКУПНО:         1.000.000,00 

Члан 4. 

У план расподеле средстава спортским удружењима на територији општине Топола за 2020.годину из члана 2. 

и 3. oве Одлуке, а због измена у календару такмичења појединих спортских удружења, укључена су средства 

претходно одобрена  Решењем Општинског већа општине Топола из 2020. године.              

Члан 5. 

Нераспоређена средства у износу од 345.000,00 динара ће се определити у току године за финансирање 

програмских активности и пројеката по програму развоја спорта и омладине. 

Члан 6. 

У оквиру средстава планираних за редован спорт овом одлуком, извршиће се прерасподела у оквиру грана 

спорта уколико током године дође до промена у ранговима такмичења путем измене ове Oдлуке. 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола” и на 

инернет страници www.topola.rs.     

                               

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК          

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 453-3/2020-05-III                                                                                                Драган Живановић с.р.       
Дана: 11.03.2019. године                                                                   
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон и 47/2018), Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017 ), 

члана 59. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола” бр. 11/2008 и 6/2013) , члана 3. и 21. 

Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола” бр. 12/2008 и 6/2013), члана 8. 

и 50. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола” бр. 14/2008) и Одлуке о 

буџету општине Топола за 2018. годину („Службени гласник СО Топола” бр. 22/2018),    

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 3.3.2020. године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  E 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У СПОРТУ 

 

I Образује се Комисија  за расподелу средстава планираних за инвестиције у спорту са територије општине 

Топола у складу са функционалном класификацијом 810, позицијом 112, програмска активност 0004-

функционисање локалних спортских установа, економском класификацијом 481-дотације спортским 

удружењима, Одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину („Службани гласник СО Топола” број 

17/2019). 

II  У Комисију из тачке I овог Решења именују се: 

http://www.topola.rs/
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ПРЕДСЕДНИК 

Јасна Миљковић, руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске 

управе општине Топола 

ЧЛАНОВИ 

Зора Недовић, запослена у Општинској управи општине Топола, 

Драган Стојановић, запослен у Општинској управи општине Топола 

III  Задатак Комисије је да: 

- утврди методологије за расподелу средстава из тачке I овог решења као посебни акт комисије, 

- изврши расподелу планираних средстава у складу са донетим актом, 

- утврди предлог акта о расподели и достави Општинском већу општине Топола на даљу надлежност. 

- у сарадњи са Председником Спортског савеза општине Топола изврши надзор на изведеним земљаним, 

грађевинским и осталим радовима-ограђивање, расвета и сл. инвестицијама у уградну опрему на спортским 

објектима и теренима и Општинском већу општине Топола достави Извештај да ли су опредељена средства 

утрошена у складу са Одлуком. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком о буџету за 2020. годину („Службани гласник СО Топола” број 17/2019) у складу са функционалном 

класификацијом 810, позицијом 112, програмска активност 0004-функционисање локалних спортских 

установа, економска класификацијом 481-дотације спортским удружењима планиран је износ од 1.000.000,00 

динара.  

У складу са Законом о удружењима („Сл. гласник РС” бр. 51/2009, 99/2011-др.закон и 44/2018-др.закон) ова 

средства се могу расподељивати на основу утврђене методологије и путем оглашавања, тј. расписивањем 

конкурса.  

У складу са наведеним донето је решење о формирању комисије. 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТIНЕ ТОПОЛА                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Број: 453-2 /2020-05-III                                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана:  3.3.2020. године                                                                                                             Драган  Живановић с.р. 
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На основу члана 9. Одлуке о постављању привремених монтажних објеката – киоска на подручју општине 

Топола („Сл. Гласник СО Топола” бр. 17/2019), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола”, број: 02/2019), члана 31. Пословника о раду Општинског већа општине Топола (,,Сл. Гласник СО 

Топола”, бр. 05/2019) и Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском 

земљишту („Службени гласник СО Топола”, број: 03/2005 и 08/2007), 

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 3.3.2020. године, донело је  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка давања на коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта ради 

постављања привремених монтажних објеката – киоска 

 

1.  Покреће се поступак прикупљања писмених понуда ради давања на коришћење локација на изграђеном 

јавном грађевинском земљишту ради постављања привремених монтажних објеката – киоска, и то: 

- Локација бр. 6. на КП број: 1513 КО В.Топола (ул.кнегиње Зорке), I зона; 

- Локација бр. 15. на КП број: 1513 КО В.Топола (ул.кнегиње Зорке), I зона; 

- Локација бр. 27 на КП број: 1513 КО В.Топола (ул.кнегиње Зорке), I зона; 

- Локација бр. 1а.1 на КП број: 1749 КО В.Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона; 

- Локација бр. 1а.2 на КП број: 1749 КО В. Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона; 

- Локација бр. 45 на КП број: 1749 КО В. Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона; 

- Локација бр. 22 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона; 

- Локација бр. 10 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона; 

- Локација бр. 13 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона;  

- Локација бр. 5 б на КП број 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона; 

- Локација бр. 4 на КП број 2812 КО В.Топола (Бул. краља Александра), I зона; 

- Локација бр. 8 на КП број 1533 КО В. Топола ( угао ул. Принца Томислава Карађорђевића и Миливоја  

Петровића Блазнавца), I зона, 

из Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту. 
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2. Делатности које се могу обављати у типском монтажном објекту су из области личних и интелектуалних 

услуга, као и трговине непрехрамбеним производима (писаћи материјал, новине, књиге, цвеће, парфимеријски 

и козметички производи и слично). 

 3. Изграђено јавно грађевинско земљиште даје се на привремено коришћење на временски период од 12 

месеци, почевши од 01.04.2020. године до 01.04.2021. године. 

4. Почетна цена за давање на привремено коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта износи 275,00 

динара/m
2
 месечно. Гарантни износ за учешће у поступку износи 10.000,00 динара за све учеснике у поступку. 

5. Изграђено јавно грађевинско земљиште на привремено коришћење ради постављања привременог 

монтажног објекта из тачке 1. ове одлуке добиће физичко или правно лице које у поступку понуди највећу 

цену. 

6. Поступак давања на коришћење локација за постављање привремених монтажних објеката, путем 

прикупљања писмених понуда, спроводи комисија у следећем саставу: 

-Виолета Говедарица, правник – председник комисије; 

-Мирјана Ћирић, дипл. економиста– члан комисије; 

-Милица Марковић, дипл. архитекта – члан комисије; 

-Душица Илић-Недић, дипл. биолог – члан комисије; 

-Драган Стојановић, инж. саображаја - члан комисије. 

7. Јавни оглас се објављује на огласној табли Општинске управе општине Топола, званичном сајту општине 

Топола и средству јавног информисања на територији општине Топола. Јавно оглашавање траје 15 дана. 

8. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-63/2020-05-III                                                                                                             Драган Живановић с.р.                                                                            

Дана: 3.03.2020. године                                                                      
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-други 

закон, 101/2016-други и 47/2018), члана 69. Закона о путевима (Службени гласник РС”, бр 41/2018 и 95/2018 – 

др. Закон), Одлуке о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 17/2019), 

члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 2/2019), члана 3. и 21. Одлуке о 

Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 12/2008 и 6/2013) и члана 8. и 50. 

Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 14/2008), 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 3.3.2020. године, донело је 

 

   Р Е Ш Е Њ Е  

О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА ИЛИ ЊИХОВИХ ДЕЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ У ВИДУ 

НАНОШЕЊА НОВОГ АСФАЛТНОГ СЛОЈА 

 

I Одлуком о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 17/2019) 

предвиђена су средства у износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а за извођење радова на рехабилитацији 

општинских, некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола или њихових делова у виду 

обнављања дотрајалих коловозних конструкција и наношења новог асфалтног слоја одређене носивости, по 

целој ширини постојећег коловоза. 

II Опредељена средства из става I овог решења ће се утрошити за предметне радове на следећим путевима по 

Месним заједницама:  

Ред. 

број 
Месна заједница Путни правац 

Димензије пута 

Дужина (m) Ширина (m) 

1. С.Топола (Митровчић)  Пут за Милованчевиће  210 2,7 

2. Белосавци Део пута за Вукадиновиће и Алексиће 460 2,7 

3. Јунковац Пут Миљковићи – Станковићи (Горњи крај) 430 2,7 

4. Д.Т. Греда 
Део опш.  пута Л-14 ка МЗ Наталинци, деоница ,,Миленићи - 

Црвено брдо" 
450 3,5 

5. Д.Т. (Центар) Пут за Милорадовиће 400 3 

6. Г.Трнава (Витлина) Пут у засеоку ,,Мамутовац” 400 2,7 

7. Д.Шаторња Пут у засеоку Савићи 400 2,7 

8. Шуме  Пут  Гробље –Прокићи (Доњи крај)  400 2,7 
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9. Божурња Пут за Сандиће 300 2,7 

10. Клока  Пут за Николиће и Секулиће ( поред Ромског насеља) 410 2,7 

11. Јарменовци Пут за Луково 300 2,7 

12. Крћевац  Пут за горње Ивановиће 180 2,7 

13. Винча Пут за Вукашиновиће 350 2,5 

 

III  Предметне радове на рехабилитацији путева или њихових делова одређених ставом II овог решења   

извести према техничкој документацији предвиђеном чланом 69. Закона о путевима (,,Службени гласник РС”, 

бр 41/2018 и 95/2018 – др. Закон), техничким прописима и стандардима за ову врсту радова. 

IV О спровођењу овог решења стараће се одељења Општнске управе општине Топола и то: Одељење за буџет, 

финансије, привреду и друштвене делатности и Одељење за инспекцијске послове и инвестиције. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одлуком о буџету општине Топола за 2020. годину („Службени гласник СО Топола”, бр. 17/2019) предвиђена 

су средства у износу од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а за извођење радова на рехабилитацији општинских, 

некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола или њихових делова у виду обнављања 

дотрајалих коловозних конструкција и наношења новог асфалтног слоја одређене носивости. 

Имајућу у виду висину опредељених средстава Одлуком о буџету општине Топола за 2020. годину 

(„Службени гласник СО Топола”, бр. 17/2019), Општинско веће општине Топола дефинисало је путеве или 

њихове делове на којима ће се извести предметни радови као у ставу II изреке решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 352-66/2020-05-III                                                    Драган Живановић с.р. 

Датум: 03.03.2020. године                                     
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И З Б О Р Н А   Л И С Т А 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
 

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ – ПОМОЗИМО ДРАГАНУ – ЗДРАВО ДА ПОБЕДИ – БОЉА СРБИЈА 
 (назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана) 

подноси Општинској изборној комисији у Тополи  

Изборну листу ________________________________БОЉА СРБИЈА__________________________________________ 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Топола, расписане за 26.04.2020. године. 
 

Кандидати за одборнике су: 

Редни 

број 
Име и презиме ЈМБГ Занимање Пребивалиште и адреса 

стана 
Страначка припадност 

1. Дрaгaн Joвaнoвић 0503972721613 дипл. инж. индустријског 

менаџмента (машински 

смер) 

Блaзнaвa Боља Србија 

2. Др Гoрaн Ђoрђeвић 1806964721619 дипл. спец. опште 

медицине 

Toпoлa, Крагујевачка 22 Боља Србија 

3. Joвaнкa Сaвић 

Васиљевић 

1108976726617 предузетник Toпoлa, 

Поп Луке Лазаревића 1 

Боља Србија 

4. Дрaгaн Живaнoвић 2607965721621 дипл. инж. агрономије Toпoлa, Радоја 

Домановића 5 

Боља Србија 

5. Др Jaсминa 

Aврaмoвић Кaрић 

1506968726611 доктор специјалиста Липoвaц Боља Србија 

6. Влaдимир Рaдojкoвић 2608972721617 дипл. економиста Toпoлa, Мије 

Тодоровића 34 

Боља Србија 

7. Maриja Oбрaдoвић 2809978726616 проф. српског језика и 

књижевности 

Село Топола, 

Mитрoвчић 

Боља Србија 

8. Зoрaн Прoкић 2802973721611 пољопривредник Доња Шaтoрњa Боља Србија 

9. Mиркo Рaдoвaнoвић 0805970721612 учитељ Винчa Боља Србија 
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10. Кристинa Maрjaнoвић 2611987725040 васпитач Нaтaлинци Боља Србија 

11. Дрaгaн Никoлић 0202974721610 пољопривредник Д. Tрeшњeвицa Боља Србија 

12. Jaснa Вукoвић 3007968726817 учитељица Toпoлa, Кнеза А. 

Карађорђевића 33 

Боља Србија 

13. Дрaгaн Блaгojeвић 1310975721615 машинбравар Горња Tрнaвa Боља Србија 

14. Ивицa Рaдoвaнoвић 2705980721834 маш. техничар Село Топола, Љубeсeлo Боља Србија 

15. Др Вaлeнтинa Пajић 0409971725031 спец. гинекологије и 

акушерства 

Toпoлa, Рудничка 7 Боља Србија 

16. Слoбoдaн Срeћкoвић 1004969721618 трговац Шумe Боља Србија 

17. Mирoслaв Срeмчeвић 2703958721615 металостругар Жaбaрe Боља Србија 

18. Сузaнa Рaдojeвић 0801988726837 стуковни еколог- 

туризмолог 

Жaбaрe Боља Србија 

19. Др Mилoш Aлeксић 2408988720069 доктор медицине Jункoвaц Боља Србија 

20. Mилaн Никoлић 2703961721618 машинобравар Oвсистe Боља Србија 

21. Дaниjeлa Пaвлoвић 2305979277000 уметник Блaзнaвa Боља Србија 

22. Стeфaн Tуфeгџић 3012991761011 маш. техничар Клoкa Боља Србија 

23. Ивaнa Рaдoсaвљeвић 1703992725022 студент Клока Боља Србија 

24. Mикицa Mиливojeвић 1308969721617 пољ. техничар Плaскoвaц Боља Србија 

25. Ђорђe Глигoриjeвић 1111994721828 дипл. правник Бoр Боља Србија 

26. Зoрицa Вeличкoвић 0905983725026 проф. српског језика и 

књижевности 

Доња Tрнaвa Боља Србија 

27. Љубoмир Живojинoвић 1901960721617 аутолимар Toпoлa, Иве Андрића 22 Боља Србија 

28. Joвaнa Joвaнoвић 0209001726818 ученик Нaтaлинци Боља Србија 

29. Гoрaн Рaдoвaнoвић 2004966721610 металостругар Jaрмeнoвци Боља Србија 

30. Ђорђe Mитрoвић 2812977721611 предузетник Нaтaлинци Боља Србија 

31. Др Љиљaнa Ђукaнoвић 2610964156018 доктор опште медицине Шaтoрњa Боља Србија 

32. Сaњa Пeтрoвић 2409973726628 мед. техничар Бeлoсaвци Боља Србија 

33. Чaрнa Вeскoвић 2301943726628 пензионер Toпoлa, Ђурђевданска 7 Боља Србија 

34. Срђaн Ђoкић 0601980974913 прив. предузетник Jeлeнaц Боља Србија 

35. Рaдoвaн Пaнић 1010968721614 пензионер Бeлoсaвци Боља Србија 

36. Дрaгaнa Joвaнoвић 1809979726616 васпитач Винчa Боља Србија 

37. Душaн Стojкoвић 1112992720014 студент Горња Tрнaвa Боља Србија 

38. Др Maриja Стaнojлoвић 0909988725062 доктор опште медицине Клoкa Боља Србија 

39. Mилoш Кнeжeвић 2504954721618 пољопривредник Зaгoрицa Боља Србија 

40. Jeлeнa Meсaрoвић Илић 3012977726610 проф. математике Maскaр Боља Србија 

41. Mилoрaд Tрифунoвић 0804966721628 економиста Крћeвaц Боља Србија 
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На основу члана 24, став 1 Закона о локалним изборима, Општинска изборна комисија у Тополи, на седници 

одржаној дана 06.03.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Топола под називом 

ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ – ПОМОЗИМО ДРАГАНУ – ЗДРАВО ДА ПОБЕДИ – БОЉА СРБИЈА, коју је за 

изборе расписане за 26.04.2020.године поднела политичка странка Боља Србија. 

2. Решење ступа на снагу тренутком доношења. 

 

Број:  8/2020                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 06.03.2020. године.                                                                                                         Дејан Дуњић 
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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У  ТОПОЛИ 
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И З Б О Р Н А   Л И С Т А 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
 

Коалиција: Александар Вучић – За нашу децу. 
 (назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана) 

 

подноси Општинској изборној комисији у Тополи  

Изборну листу:   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Топола, расписане за 26.04.2020. године. 
 

Кандидати за одборнике су: 
Редни 

број 

Име и презиме ЈМБГ Занимање Пребивалиште и 

адреса стана 

Страначка 

припадност 

1. 

 

Игор Петровић 1109979720055 писац и новинар Горович СНС 

2 Данијела Ђокић Пантић 0108975726628 

 

дипл. менаџер у туризму 

и кустос 

Љубесело СНС 

3 Радиша Урошевић 

 

2512956721618 пензионер Блазнава СНС 

4 Данка Стевановић 
 

2003964725027 пољопривредник Овсиште СНС 

5 Велибор Новаковић 

 

2107960721612 трговац Рајковац СНС 

6 

 

Радослав Николић 0807960721617 пољопривредник Јеленац СНС 

7 Тијана Цветковић 

 

1508001725049 

 

ученик Блазнава СНС 

8 

 

Божидар Павловић 1905954721813 пензионер Топола (варошица) ПУПС 

9 

 

Јованка Лазаревић 2008961725028 новинар Горња Шаторња ПСС-БК 

10 

 

Никола Савић 2210975710027 пољопривредник Клока СПО 

11 Маријана Срећковић 1803977726610 ветеринарски техничар Топола (варошица) СНП 

12 Зоран Матић 

 

2706962721610 алатничар Митровчић СНС 

13 Радован Ђокић 

 

2507955721610 пољопривредник Доња Трешњевица СНС 

14 Гордана Петровић 

 

1903958726612 пољопривредник Загорица СНС 

15 

 

Драган Ристовић 

 

0204980721838 електотехничар Липовац СНС 

16 Јелена Танасијевић 

 

0711982726828 саобраћајни техничар Љубесело СНС 

17 Милосав Таковац 
 

1601959721618 пољопривредник Пласковац СНС 

18 Слободан Станишић 

 

0212954721636 пензионер Горња Трнава ПУПС 

19 Снежана Младеновић 

 

0906974726628 конфекционар-кројач Јарменовци СНС 

20 Драгослав Срећковић 0209948721615 
 

пензионер Топола (варошица) СНП 

21 Никола Мијаиловић 0607997721820 пољопривредник 

 

Војковци нестраначки 

22 Кристина Јовановић 

 

0401999725044 студент Светлић СНС 

23 
 

Давид Пајић 0608985720027 дипл. економиста Јунковац СНС 

24 
 

Живота Симић 
 

2202991720021 пољопривредник Доња Шаторња СНС 

25 Драгана Бошковић 
 

1301977725090 професор енглеског 
језика 

Доња Трнава нестраначки 

26 Дејан Ђурић 

 

0201978721627 професор историје Митровчић нестраначки 

27 Жељко Јовановић 

 

1512980721838 предузетник Винча СНС 

28 Гордана Јовановић 

 

2809954726615 пензионер Топола (варошица) ПУПС 

29 Иван Петровић 

 

0608976721614 кустос Митровчић нестраначки 

30 Јелена Танасијевић 

 

0705985726810 специјалиста, терапеут 

рехабилитације 

Топола (варошица) СНС 

31 Горан Јовановић 0611990721822 дипломирани менаџер Наталинци СНС 

 
32 Дејан Живановић 2705979721618 металостругар Винча СНС 

 

33 

 

Драгица Станковић 1301976726611 пољопривредни техничар Горович СНС 

34 Весна Јевтић 1210974726619 трговац Рајковац СНС 

 
35 Игор Раденковић 2502987720045 тесар Топола (варошица) СНС 

 
36 Миодраг Лазић 1804963721612 електротехничар Шуме СНС 

 
37 

 

Бојана Павловић 2904988726838 дипломирани економиста Божурња СНС 
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38 

 

Властимир Лазаревић 0701955721622 пензионер Топола (варошица) ПУПС 

39 Милена Прокић Урошевић 2206985725076 предузетник Блазнава СНС 

 
40 

 

Драгана Урошевић Ђокић 

 

0207987726826 

 

предузетник Топола (варошица) нестраначки 

41 Мирослав Богдановић 2310955720055 пољопривредник Маскар СНС 
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На основу члана 24, став 1 Закона о локалним изборима, Општинска изборна комисија у Тополи, на седници 

одржаној дана 06.03.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Топола под називом 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, коју је за изборе расписане за 26.04.2020.године поднела 

коалиција Алескандар Вучић – За нашу децу. 

2. Решење ступа на снагу тренутком доношења. 

 

Број:  9/2020                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 06.03.2020. године.                                                                                                         Дејан Дуњић 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У  ТОПОЛИ 
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ИЗБОРНА ЛИСТА 
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
 

Коалиција:,, Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија (ЈС)“ 
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана) 

 

подноси Општинској изборној комисији у Тополи 

Изборну листу ИВИЦА ДАЧИЋ-,,Социјалистичка партија Србије (СПС),Јединствена Србија 

(ЈС)-Драган Марковић Палма“ 

Ивица Дачић 
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Топола, расписане за 26.04.2020. године. 
 

Кандидати за одборнике су: 

Редни 

број 
Име и презиме ЈМБГ Занимање Пребивалиште и 

адреса стана 
Страначка припадност 

1. Жарко Јовановић 0406956721837 предузетник Село Топола СПС 

2. Александар Нешовић 2712983721610 машински техничар Липовац ЈС 

3. Миодраг Миловановић 1706992721824 мастер економиста Топола,Бул. Вожда 

Карађорђа 4 

СПС 

4. Данијела Николић 2709976726622 радник Блазнава СПС 

5. Љубица Илић 2211999726826 студент Топола,Радоја 

Домановића 1 

ЈС 

6. Владимир Петровић 2509986720054 адвокат Јарменовци СПС 

7. Никола  Марковић 2709996721821 студент Село Топола СПС 

8. Угљеша Илић 0408988721823 спортиста Топола,Карађорђева 

49 

ЈС 

9. Светлана Ивановић 0902972726617 домаћица Крћевац ЈС 

10. Јелена Јовановић 0707982725056 службеник Село Топола СПС 

11. Саша Лекић 2009968721628 пољопривредник Загорица СПС 

12. Др Горан Шевић 1905989721832 Доктор медицине Доња Шаторња ЈС 

13. Ивица Прокић 1405981720036 пољопривредник Горња Трнава ЈС 

14. Снежана Благојевић 1208962726236 правник Топола,Авенија 

краља Петра Првог 

42 

СПС 
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15. Славица Ђурић Павловић 2106973726617 Дипл. психолог Божурња СПС 

16. Зоран Радојковић 0812969721613 службеник Село Топола СПС 

17. Никола Благојевић 2104982721854 машински техничар Крћевац ЈС 

18. Милорад Радојевић 1512948721613 пољопривредник Шуме ЈС 

19. Катарина Симић 2109995726822 архитекта Наталинци СПС 

20. Наташа Ричковски 1806975726612 професор Топола,Николе 

Граовца 21 

ЈС 

21. Владимир Лукић 1403978721819 машински техничар Белосавци СПС 

22. Александар Милошевић 2708997720067 пољопривредник Топола,Војводе 

Петра Бојовића 16 

СПС 

23. Владан Станковић 1708986721823 пољопривредник Винча ЈС 

24. Ана Ђокић 2105992725056 економиста Топола,Војводе 

Петра Бојовића 16 

ЈС 

25. Гордана Јовановић 0703975726623 конфекцијски 

техничар 

Горња Трнава СПС 

26. Момчило Сточић 0705950721611 пензионер Горович СПС 

27. Милош Радосављевић 0808977721617 машински техничар Липовац ЈС 

28. Драган Лукић 1510970721624 пољопривредник Горња Трнава СПС 

29. Бисерка Мијовић 1301981726816 правник Белосавци СПС 

30. Зорана Томић 2912983785022 Економски техничар Пласковац СПС 

31. Милош Стојановић 0112989721820 дипл. инж. машинства Горња Шаторња ЈС 

32. Никола Обрадовић 1912989721854 радник Доња Трнава ЈС 

33. Дарко Гигић 1807970721619 машински техничар Село Топола СПС 

34. Тијана Ристић 1702999725013 студент Доња Трнава СПС 

35. Ивана Животић 0308988726847 медицински техничар Јеленац ЈС 

36. Ђорђе Спасић 1911978721628 ветеринарски 

техничар 

Село Топола СПС 

37. Срђан Топаловић 0901985720026 спортиста Јунковац ЈС 

38. Иван Радисављевић 1708990720041 факултет безбедности Овсиште СПС 

39. Јелена Гарашанин 1506995726828 студент Липовац СПС 

40. Јована Миљковић 2209998765033 студент Маскар СПС 

41. Зоран Радошевић 2002963721617 радник Жабаре ЈС 
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На основу члана 24, став 1 Закона о локалним изборима, Општинска изборна комисија у Тополи, на седници 

одржаној дана 12.03.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

1. ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа кандидата за одборнике Скупштине општине Топола под називом  

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић 

Палма“, коју је за изборе расписане за 26.04.2020.године поднела Kоалиција:„ Социјалистичка партија 

Србије (СПС ) , Јединствена Србија ( ЈС)”. 
 

2. Решење ступа на снагу тренутком доношења. 

Број:  21/2020                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 12.03.2020. године.                                                                                                         Дејан Дуњић 
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 С А Д Р Ж А Ј  

1. Решење на Извештај о раду Председника општине Топола Страна 1. 

   

2. Одлукa о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Пројекта 

„Добра управа – директно учешће грађана” 
Страна 1. 

   

3. Одлука о допуни одлуке о мрежи јавних основних школа Страна 2. 

   

4. Елаборат о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине 

Топола за период 2019. до 2027. године 
Страна 5. 

   

5. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Топола за 2020. годину 
Страна 16. 

   

6. Решење на Програм рада канцеларије за младе за 2020. годину Страна 42. 

   

7. Канцеларија за младе Топола Програм рада за 2020. годину Страна 42. 

   

8. Решење на Извештај  о реализацији услуге Лични пратилац детета за период  

01.02.2019 године до 31.01.2020. године 
Страна 44. 

   

9. Решење Извештај о раду Интерресорне комисије за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и 

ученику за 2019. Годину 

Страна 44. 

   

10. Одлука о  додели  средстава планираних за дотације спортским удружењима на 

територији општине Топола 
Страна 44. 

   

11. Решењe о образовању комисије за расподелу средстава планираних за 

инвестиције у спорту 
Страна 46. 

12. Oдлуку о покретању поступка давања на коришћење изграђеног јавног 

грађевинског земљишта ради постављања привремених монтажних објеката – 

киоска 

Страна 47. 

13. Решење  о одређивању општинских и некатегорисаних путева и улица на 

територији општине Tопола или њихових делова предвиђених за 

рехабилитацију у виду наношења новог асфалтног слоја 

Страна 48. 

14. Пословник изборне комисије општине Топола Страна 50. 

15. Финансиски план коришћења средстава за редован рад и трошкове спровођења 

општинских избора за 2020.годину  
Страна 57. 

16. Изборна листа БС  Страна 58. 

17. Решење о проглашењу изборне листе БС  Страна 60. 

18. Изборна листа АВ За Нашу Децу  Страна 60. 

19. Решење о проглашењу изборне листе АВ За Нашу Децу  Страна 61. 

20. Изборна листа СПС ЈС Страна 61. 

21. Решење о прогашењу изборне листе СПС и ЈС  Страна 62. 
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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 
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