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-1- 
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 16.10.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  Усваја се Извештај о припремљености система одбране од града на територији Радарског центра 

„Букуља“ за период од 15.04. до 15.07.2021. године. 

 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 020-556/2021-05-I                          ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године                        Владимир  Радојковић, с.р.      

 

-2- 
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 

64/10 - одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 98/13 - одлука УС РС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21) члан 40. став 1. тачка 5. Статута општине 

Топола („Сл. Гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника СО Топола („Сл. Гласник 

СО Топола“, бр. 3/2019),  

Скупштина Општине Топола, на седници одржаној дана  16.10.2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИНАРИЈЕ „АБЕРДАР“  

У ДОЊОЈ ШАТОРЊИ НА ПОТЕСУ ГЛАВИЦА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу винарије „Абердар“ 

у Доњој Шаторњи на потесу Главица.  

(у даљем тексту: План детаљне регулације). 

 

Члан 2. 

 Циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

- анализа постојеће локације; 

- стварање услова и дефинисање услова за изградњу главног и помоћних објеката; 

- промена намене површина 

- дефинисање површина јавне намене; 

- анализа постојеће и недостајуће инфраструктуре. 
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Члан 3. 

Граница Плана детаљне регулације обухватила би подручје од око 0,7ha. У обухват Плана детаљне 

регулације улазе следеће катастарске парцеле: 1878, 1879 и 1880, све К.О. Доња Шаторња.Локација се 

налази на потесу „Главица“источно од сеоског гробља.  

Одлуком о изради Плана детаљне регулације граница дефинисана је као прелиминарна, односно 

коначна граница обухвата ће се утврдити приликом израде нацрта Плана детаљне регулације, у складу са 

чланом 35. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 

 

Члан 4. 

Просторни план општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 16/2011) представља 

непосредни плански основ и план вишег реда чије смернице треба да буду уграђене у предметни План. 

Основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у Просторном плану општине Топола, II 2.3.1. 

Спровођење Просторног плана и смернице за израду планске документације, где је прописано да је израда 

урбанистичких планова могућа је и за друге зоне и насеља, односно делове насеља, као и за 

инфраструктурне коридоре и објекте, подручја потенцијалних привредно-радних зона као и у зонама 

туристичким, производним, услужним, комуналним, заштитним, и др. уколико се за то укаже потреба. 

План детаљне регулације садржи текстуални и графички део. 

Текстуални део плана детаљне регулације садржи општи део и плански део. 

Општи део плана детаљне регулације садржи образложење правног и планског основа у виду 

извода из плана вишег реда, односно ширег подручја, опис обухвата плана са пописом катастарских 

парцела и опис постојећег стања. 

Плански део садржи правила уређења и правила грађења. 

Правила уређења у плану детаљне регулације, осим елемената одређених Законом, садрже и: 

1) опис и критеријуме поделе на карактеристичне целине и зоне; 

2) опис детаљне намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом 

површина; 

3) попис парцела и опис локација; 

4) услове за прикључење објекта на мрежу комуналне инфраструктуре; 

5) услове за уређење зелених и слободних површина на парцели. 

Правила грађења у плану детаљне регулације, осим елемената одређених Законом, садрже и: 

1) правила за реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију постојећих објеката; 

2) правила за архитектонско обликовање објеката; 

3) инжењерскогеолошке услове за изградњу објеката; 

4) приказ планираних урбанистичких параметара и капацитета. 

План детаљне регулације осим елемената прописаних Законом и прописима донетим на основу 

Закона садржи и локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, 

урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса, односно локације за које ће се радити 

пројекат урбане комасације.План детаљне регулације осим елемената прописаних Законом и прописима 

донетим на основу Закона садржи и локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно 

препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса, односно локације за 

које ће се радити пројекат урбане комасације. 

Графички део Плана детаљне регулације израђује се на овереном катастарско топографском плану. 

Све остало везано за садржину и израду Плана детаљне регулације мора бити у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 

 

Члан 5. 

Израда плана детаљне регулације биће поверена предузећу које одреди инвеститор, а које је дужно 

да нацрт плана изради у току од  9 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 6. 

Инвеститор израде Плана је винарија „Абердар“ доо, Доња Шаторња и оно обезбеђује средства за 

израду Плана детаљне регулације. Инвеститор планира изградњу винарије са пратећим садржајем на 

предметној локацији. 

 

Члан 7. 

За план детаљне регулације није потребно приступити израдистратешке процене утицаја на 

животну средину. 
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Члан 8. 

Нацрт плана детаљне регулације биће изложен најавни увид у просторијама Скупштине општине 

Топола, Улица краља Александра I бр.9, Топола. Подаци о начину излагања нацрта плана 

детаљнерегулације на јавни увид и трајању јавног увида огласићесе у дневном и локалном листу и 

локалним средствимаинформисања. 

 

Члан 9. 

План детаљне регулације израдиће се у три оригинална примерка у аналогном и трипримерка у 

дигиталном облику. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО  Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 020-546/2021-05-I                                                             ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године                                                                                Владимир Радојковић, с.р. 

-3- 
На основу члана 5. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину                („Сл. 

гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), члан 40. став 1. тачка 5. Статута општине Топола („Сл. Гласник СО 

Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. Пословника СО Топола („Сл. гласник СО Топола“, бр. 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О НЕ ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИНАРИЈЕ „АБЕРДАР“ У ДОЊОЈ 

ШАТОРЊИ НА ПОТЕСУ ГЛАВИЦА 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о не приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за План 

детаљне регулације за изградњу винарије „Абердар“ у Доњој Шаторњи на потесу Главица (у даљем тексту: 

стратешка процена). 

 

Члан 2. 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу винарије „Абердар“ у Доњој Шаторњи 

на потесу Главица. 

 

Члан 3. 

Ова одлука је дата у складу са датим мишљењем о не приступању изради Извештаја о стратешкој 

процени утицаја бр. 501-25/2021-02 до 8.09.2021. године, у складу са Законом. 

 

Члан 4. 

Одлука о не приступању изради стратешке процене саставни је део одлуке за израду Плана 

детаљне регулације за изградњу винарије „Абердар“ у Доњој Шаторњи на потесу Главица у складу са 

одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 

одлука УС,  24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19 - други закон, 9/20 и 52/21). 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број: 020-547/2021-05-I                                                                                    ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године                                                                                      Владимир Радојковић, с.р. 
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IV  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 8. 

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. и пројекцијама за 2022. и 

2023. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу члана 36а Закона о 
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буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2014,108/2014, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 85/2018, 31/2019 и 72/2019) и 

Закона о начину одређивања максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени 

гласник РС“ број 68/2015 и 81/2016-одлука УС),број запослених код корисника буџета не може прећи 

максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то: 

- ..........82 ............. запослених у локалној администрцији на неодређено време; 

- ............8.............. запослених у локалној администрацији на одређено време, 

-...........49.............. запослених у предшколским установама на неодређено време; 

-.............5.............. запослених у предшколским установама на одређено време; 

-.............9.............. запослених у установама културе на неодређено време; 

-.............1.............. запослених у установама културе на одређено време; 

-.............7...............запослених код осталих индиректних корисника буџета на неодређено време; 

-.............1...............запослених код осталих индиректних корисника буџета на одређено време. 

У овој одлуци  о буџету средства за плате се обезбеђују за број  запослених  из става 1. овог члана а 

планирана су  у складу  са упуством Министарства финансија. 

Члан 9. 

За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине. 

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.  

Члан 10. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), 

односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за 

плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која 

припадају буџету. 

Члан 11. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера 

односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник 

општинске управе  и руководилац одељења за буџет, финанисије, привреду  и друштвене делатности 

Општинске управе.  

Члан 12. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише председника општине (општинско веће), а обавезно у року од петнаест дана по 

истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник општине 

(општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 

Члан 13. 

Одлуку - Решење о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 

председник општине или  општинско веће. 

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа 

управе надлежног за финансије до 50.000,00 динара доноси председник општине а преко тог износа  

општинско веће. Уколико се процени хитност на износ изнад 50.000,00 динара, Одлуку-Решење може 

донети председник општине а исту верификовати на општинском већу. 

Члан 14. 

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском 

систему. 

Овлашћује се председник општине  да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему,може 

поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 

10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.   

Члан 15. 

  Новчана средства буџета општине ,директних и индиректних корисника тог буџета,као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују 

на консолидованом рачуну трезора. 

Члан 16. 

Обавезе које прeузимају директни и иниректни корисници буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54.Закона о буџетском систему, могу 

преузети обавезе по уговору који се односи  на капиталне издатке и захтева  плаћање у више година,на 
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основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до 

износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање 

по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије. 

Корисник буџетских средстава ,који одређени расход извршава из средстава буџета и из других 

прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години а не извршене у 

току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 

одобрених апропријација овом Oдлуком. 

Члан 17. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији 

метод.  

Члан 18. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. 

Закона о буџетском систему. 

Члан 19. 

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или 

извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 91/2019). 

На набавке истоврсних добара, услуга или радова примењиваће се одговарајући поступци набавки у 

складу са Законом о јавним набавкама. 

Члан 20. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. 

Ако се у току године приходи и  примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални 

трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. 

Члан 21. 

Корисници буџетских средстава дужни су да преузете обавезе  измире у року утврђеном законом који 

регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Приоритет у изврашавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове,трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава су дужни  да поштују приоритете у извршавањеу расхода и издатака 

из става 1. и 2. овог члана и да доставе месечне извештаје надлежном органу општинске управе о доспелим 

а неизмиреним обавезама  и да на основу истих утврде  приоритете за плаћање. 

Члан 22. 

Средства распоређена за финансирање расхода  и издатака  корисника буџета, преносе се на основу 

њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници  су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

Члан 23. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. години само у 

складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су,у складу са истим чланом  Закона, 

председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог 

инвестирања. 

Члан 24. 

Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности надлежних органа, засновати радни 

однос са новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за исплату плата нису обезбеђена 

у оквиру износа средстава која су,у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику 

и програмом рационализације из става 1. овог члана. 

Члан 25. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и 

употребе средстава за рад. 
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Члан 26. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне 

ствари којим управљају други корисници јавних средстава локалног буџета, не плаћају закуп у 2021, осим 

сталних трошкова неопходних за обављање делатности. 

Члан 27. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, председник  општине може се задужити у складу са одредбама 

члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник  РС“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015). 

Члан 28. 

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра  2021. године, 

средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години,која су овим корисницима пренета у 

складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2021. годину. 

Члан 29. 

Изузетно, у случају да се буџету општине Топола из другог буџета (Републике, Покрајине, друге 

општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска  трансферна средства за 

надокнаду штета услед елементарних непогода,као и у случају уговарања донације,чији износи нису могли 

бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта 

отвара одговарајуће апропријације за извршење  расхода  по том основу, у складу са чланом 5. Закона о 

буџетском систему.  

На предлог органа надлежног за финансије Председник општине или Општинско веће доноси решење 

о промени обима буџета. 

Члан 30. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних  средстава 

у смислу Закона о буџетском систему  који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се 

вршити уколико корисници нису добили сагласност на финансијски  план на начин прописан законом, 

односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили локалном органу управе 

надлежном за финансије. 

Члан 31. 

У буџетској 2021. години  неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста 

накнада о бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и 

индиректне кориснике средстава буџета,осим јубиларних награда за запослене  које су то право стекли у 

2021. Години и новчаних честитки за децу запослених.  

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника 

буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима 

представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 

Члан 32. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и 

примања, који нису општи приход буџета(извор 01-Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до 

нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од 

одобрених апропријација. 

Члан 33. 

Ову одлуку обавјавити у „Службеном гласнику општине Тополе”, интернет страници и доставити 

Министарству надлежном за послове  финансија. 

Члан 34. 

         Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања  у „Службеном гласнику СО Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ТОПОЛА                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-561/2021-05-I                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године                      Владимир Радојковић, с.р.

  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ДРУГЕ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

I ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Правни основ за предлагање Друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину- 

Ребаланс Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину је у складу са чланом 63. Закона о буџетском 
систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-
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испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 

149/2020) којим је предвиђено да се ребалансом буџета, који на предлог надлежног извршног органа 

локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и 

издатака буџета на нижем,вишем или истом нивоу, чланом 32.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 129/07,83/2014- др.Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018) којим је предвиђено да Скупштина 

општине доноси буџет, чланом 15. став 1. и 40. став 1. Статута општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, број 2/2019) и чланом 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола“, број 3/2019). 

 

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ 
Друге  измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола 

1. Усклађивање Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину (,, Службени гласник СО Топола,, 

број 14/2020 и 9/2021) са пренетим неутрошеним буџетским средставима  и средставима из осталих 

извора буџетских корисника на дан 31.12.2020. године у укупном износу од 53.760.725,00 динара. 

 
2. Предлог нацрта друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2021. годину израђен је на 

основу параметара, процена и инструкција за реализацију програмских активности и пројеката кроз 
планирање приходне и расходне стране буџета. Локални орган управе надлежан за финансије сагледао је 
податке о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у претходном периоду 
(01.01.2021.-30.09.2021.год.) као и процене и пројекције кретања финансијских параметара до краја године, 

обрадио захтеве корисника буџетских средстава по критеријуму процене и сагледао које активности не 

могу бити реализоване у 2021. години, а планиране су буџетом, односно које би се активности могле 

окончати до краја 2021. године и доставио предлог одлуке извршном органу. 

 

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ ДРУГОМ  ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ ОДЛУКЕ 

ПРИХОДИ 

Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и примања, расхода и издатака из 

свих извора финансирања - ( у односу на Одлуку о буџету општине Топола за 2021. годину – “Службени 

гласник Со Топола“, број 14/2020 и 9/2021) за 12.510.159,00 динара,повећање за 1.70%. 

Код појединих прихода и примања увећали смо планирана средства на основу остварења прихода и 

примања у претходном периоду (01.01.2021.-30.09.2021.год.) и процене остварења тако планираних 

прихода и примања до краја године који значајно учествују у укупним приходима и примањима буџета 

општине (порез на зараде, порез на приходе од самосталних делатности,боравишна такса, накнаде за 

коришћење простора у пословне и у друге сврхе,комунална такса за истицање фирме ван пословног 

простора, односно коришћење непокретности у општинској својини,меморандумске ставке за рефундацију 

расхода из предходне године,) :  

- Порез на зараде – повећање за 1% 

-Порез на приходе од самосталних делатности- повећање за4.04% 
- Порез наприход од давања у закуп покретних ствари – повећање за 17% 

-Боравишна такса-повећање за 20% 
- Накнаде за коришћење простора у пословне и у друге сврхе – повећање за 100% 

- Комунална такса за истицање фирме ван пословног простора- повећање за 3% 
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године -повећање за 16% 

Код појединих прихода и примања смањили смо планирана средства (наменска средства буџета републике, 

приходи од давања у закуп).  

На основу напред наведеног: 

Текући   приходи и примања у Одлуци планирани из свих извора финансирања укључујући пренета 

неутрошена средства за посебне намене из 2020. године износе 747.109.608  динара 

-  Приходи и примања из   буџета члан 7, Одлуке, ( II Посебан део, колона 3 табеле – План  прихода 2021 – 

Извор 01) планирани су у износу од 687.267.849 динара 

-   Приходи из осталих извора члан 7, Одлуке,   (II  Посебан део, колона 5 – Извор 05-13,донације, 

трансфери) у  износу од 59.841.759 динара. 

Укупно планирани приходи ипримања укључујући пренета средства из 2020. год. (53.760.725 

динара), износе 747.109.608 динара. 

1. Претходни буџет – 734.599.449 динара 

2. Ребаланс – 747.109.608  динара. 
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РАСХОДИ 

У расходној страни буџета дати су расходи и издаци свих ДКБС, ИКБС и осталих корисника 

буџетских средстава по Програмима, програмским активностима и пројектима. 

Корисници буџета су извршили неопходне измене у својим финансијским плановима према својим 

потребама. Обухваћена су средства која су добијали решењима надлежних извршних органа распоредом из 

текуће буџетске резерве и променом апропријација, а у складу са Законом о буџетском систему. 

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе 

 

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – укупно повећање за 825.000 динара (усклађивање плана, 

односно повећање на категорији расхода- плате запослених,социјална давања запосленима, наканде 

члановима комисија, и остале опште услуге).  

 

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ – укупно повећање  за 1.981.645 динара (усклађивање плана, 

односно повећање на категорији расхода- Плате запослених,Социјална давања запосленима ,накнада 

трошкова превоза  и остале опште услуге),  

 

Раздео 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ - повећање за 200.000 динара (усклађивање плана, односно повећање на 

категорији расхода- Услуге по уговору због права на накнаду чланова општинског већа који нису на 

сталном раду у органима општине). 

 

Раздео 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 

 

- програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина повећање за 

1.240.818 динара (усклађивање плана на категорији расхода) на следећим категоријама и групама конта: 

-На групи конта расходи за запослене-плате запослених за 2.090.261 динара–смањење, односно 

усклађивање са масом одобрених средстава  министарства финансија а ради планирања масе  за плате на 

разделу СО-е и разделу Председник општине 

 - категорија-расходи за запослене-Социјална давања запосленима, а у складу са законским прописима-

примена Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“,број 38/19), 

- групи конта, Стални трошкови-трошкови платног промета на основу процене расхода за извршење до 

краја 2021. године, 

- групи конта –Услуге по уговору - на основу процене расхода за извршење до краја 2021. године, 

-групи конта Специјализоване услуге- за 100.000,00 динара- на основу процене расхода за извршење до 

краја 2021. године, 

- групи конта Текуће поправке и одржавање  за 50.000,00 динара- на основу процене расхода за извршење 

до краја 2021. године, 

-групи конта Порези, обавезне таксе и казне  за 130.611 динара -процена расхода за извршење до краја 

2021. године, 

-групи конта Накнада штете за повреду или штету насталу услед ел.непогода-повећање за 100.000 динара 

процена расхода за извршење до краја 2021. године, 

-групи конта 512-Машине и опрема-набавка административне опреме-канцеларијске опрема и рачунарске 

опрема, повећање за 427.000 динара, 

- програмска активност 0602-0009 - Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 1.200.000 

динара (ограничена до 4% укупних прихода и примања, троши се у складу са чланом 69. ЗОБС) 

- програмска активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва планирана је у износу од 200.000 динара 

(троши се у складу са чланом 70. ЗОБС), 

-Пројекат -Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод ОУ Топола, у износу од 75.000 

динара – за технички пријем радова. 

- Пројекат- Успостављање јединственог управног места у општини Топола –нема промена 

 

Програм 1 – Становање,урбанизам и просторно планирање 

-програмска активност 1101-00001-Просторно и урбанистичко планирање- смањење за 1.200.000 динара- 

усклађивање са закљученим уговором са пружаоцем услуга, 

-програмска активност 1101-00002-Стамбена подршка- смањење за 47.899 динара- усклађивање са 

извршењем након спроведеног јавног позива за санацију стамбених зграда. 



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI    Број 14    18. октобар 2021.   страна 143 

 

 

 
Програм 2 - Комуналне делатности – 

-програмска активност 1102-0006-Одржавање гробаља и погребне услуге-смањење за 1.000.000 динара, а 

на основу праћења реализације услуге у претходном периоду-01.01.-30.09.2021. година, 

-Пројекат-Изградња водоводне линије у насељу Клењак- нема промена, 

- програмска активност 1102-0008- Управљање и снабдевање водом  за пић,е повећање за 5.750.000динара  

за израду пројектно-техничке документације за разне акумулације, пречистач и потисни цевовод Божурња-

Р Опленац,као и за санацију дотрајале водоводне линије у насељу Камењак 

- Пројекат ,,Набавка опреме и радова-Кречана 3,, повећање  за 1.464.000 динара за израду пројеката 

хидроилошких истраживања и израду елабората о резервама подземних вода  

Програм 3 - Локални економски развој 

 – смањење  за 397.500 динара и то у оквиру програмске активности 1501-0001-Унапређење привредног 

амбијента-усклађивање са закљученим уговорима са пружаоцима услуга 

- Смањење за 2.000.000 динара у оквиру програмске активности 1501-0002- Мере активне политике 

запошљавања 

Програм 4-Развој туризма 

-Одустало се од спровођења пројекта –Развој женског предузетништва  планиран на економ.класификацији 

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета  у  укупном износу од  3.300.000динара 

- програмска активност 1502-0002- Промиција туристичке понуде повећање за 250.000 динара за израду 

ПТД за постављање туристичке сигнализације 

Програм 6 - Фонд за заштиту животне средине –  

-програмска активност 0401-0003- Заштита природе-за 1.561.334 динара –одустаје се од извођења радова 

на уређењу водотокова на подручју општине Топола  

-програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом, повећање за 2.000.000 динара за 

одржавање депоније 

- смањење за 2.250.000 динара –превоз комуналног отпада  у оквиру  програмске активности  0401-0006- 

Управљање врстама отпада . 

- Пројекат  - Изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца у Тополи,повећање   нема промена, 

-Пројекат  - Реконструкција  фекалне канализације у деловима улицаДушана Радовића и Светозара 

Марковић у Тополи, нема промена. 

Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 

-програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре , повећање за 

4.600.000 динара за одржавање  путева и улица на територији  општине Топола 

- Одустало се од спровођења пројекта –Реконструкција тротоара у Тополи планиран на економ. 

класификацији 511-Зграде и грађевински објекти у износу од 3.630.000 динара, 

- Одустало  се  од  спровођења  пројекта  – Изградња   паркинга,  тротоара  и  улице  око  Визиторског  

центра   у   Тополи    планиран  на  економ.  класификацији   511-Зграде и Грађевински објекти у износу од 

8.810.544,00  динара 

Програм 8-Предшколско васпитање и образовање 

-програмска активност 2001-001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, 

повећање за 1.931.790 динара, на групи конта-  Расходи за запослене 41,ек.класификацији 512-Машине и 

опрема. 

-Пројекат –Израда ПТД за санацију зграде   ПУ ,,Софија Ристић,, нема промена, 

-Пројекат –Уређење школског простора оба објекта  које користи  ПУ ,,Софија Ристић,, у Тополи, нема 

промена, 

- Пројекат -Реконструкцији и адаптацији  објекта ПУ ,,Софија Ристић,, -Друга фаза, повећање за 78.000 

динара за технички пријем објекта, 

 - Пројекат Израда стазе-рампе за дечија и инвалидска колица у  ПУ ,,Софија Ристић,, нема промена 

Програм 9 - Основно образовање, 

- Повећање за  5.820.980 динара на позицијама: 

-програмска активност 2002-0004-Функционисање основних школа-повећање расхода за путне трошкове 

ученика основних школа за 5.900.000 динара, 

-програмска активност 2002-0001-функционисање основних школа, смањење за 79.020,00 –усклађивање  

финансијских планова на групи конта 421-стални трошкови а на основу  закона о буџетском систему, 

Програм 10 - Средње образовање и васпитање 

 –програмска активност 2003-0001-функционисање средњих школа смањење   за 164.000 динара 

усклађивање  финансијских планова на групи конта 421-стални трошкови а на основу  закона о буџетском 

систему, 
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Програм 11-Социјална и дечја заштита 

- програмска активност 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи- повећање за 13.930.059 

динара  за спровођење новог пројекта  за роме ,,Сви грађани једнаки и укључени,,који се финанисира 

средставима  ЕУ. 

- програмска активност 0901-0005-Подршка реализацији програма Црвеног крста , повећање за 1.500.000 

динара за фукционисање рада Црвеног крста , као и за  куповину монтажног објекта  за  пословне намене. 

-програмска активност 0901-0006-Подршка деци и породици са децом  смањење  за 1.000.000 динара у 

складу са проценом потреба до краја календарске године. 

Програм 12 - Здравствена заштита 

Пројекат- ,,Изградња прикључног гасовода објекта Дома здравља у Тополи'', нема промена, 

-програмска активност 1801-0001- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, смањење за 

4.930.000 динара у складу са проценом потреба до краја календарске године. 

- програмска активност 1801-0003- Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, 

повећање за 3.700.0000 динара за за доградњу и санацију просторије за медицински отпад и куповину 

неостајуће опреме за нови објекат  Дома здравља. 

Програм 13 - Развој културе и информисања  

-програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе, код ИКБС-Библиотеке 

смањење  за 10.000 динара,а код Културног центра смањење за 550.269 динара, на пројектима који нису 

спроведени због пандемије Корона вируса. 

-Планиран је нов  пројекат ,, Михољски сусрети села'' у износу од 500.000 динара који се финансира из 

средстава буџета Републике. 

Програм 14 - Развој спорта и омладине 

-програмска активност 1301-0001- Подршка локланим спортским организацијама,удружењима и савезима 

повећање  за  800.000 динара за потребе спортских клубова са територије општине Топола 

Програм 17- Енергетска ефикасност 

- програмска  активности  0501-0001- Енергетски  менаџмент, планирана   повећање за 500.000 динара на 

основу процене потреба до краја календарске године. 

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО  

–програмска активност 0602-0004-Општинско правобранилаштво, повећање за 130.000 динара  на групи 

конта расходи за  запослене. 

 

Економски ефекти прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Тополa 

Буџетска равнотежа између прихода и расхода је овом Одлуком успостављена, а реализација расхода и 

издатака ће се вршити у складу са остварењем прихода и примања поштујући при томе принципе 

приоритета и хитности остварења појединих расхода и издатака. 

Обрађивач                                                                                                          Руководилац одељења 

Маргарета Живановић                  Јасна Миљковић 

-5- 

 
На основу члана 77. и 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 113-2017-др. закон и 95/2018), члана 40. став 

1. тачка 18. Статута општине Топола („Службени гласник РС“, број: 2/2019) и члана 154. став 2. 

Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број: 3/2019) 

Скупштина општине Топола на седници, одржаној дана 16.10.2021. године усваја: 

  

ИЗМЕНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

за 2021. годину 

Члан 1. 

У Кадровском плану општине Топола за 2021. годину („Службени гласник СО Топола“ бр.14/20 и 9/2021) 

тачка 1. мења се и гласи: 

1. Постојећи број службеника и намештеника у септембру 2021. 

а) Попуњена радна места на неодеђено радно време службеника, намештеника и радна места 

слижбеника на положају. 

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник Општинске управе, службеник на положају 1 

Руководилац Одељења за општу управу  1 
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Радни односи и персоналне евиденције 1 

Персонални послови 1 

Послови пријемне канцеларије и рад са странкама 1 

Послови архиве и експедиција поште 1 

Послови картотеке 1 

Административни послови за потребе Одељења 1 

Матичар за матично подручје Топола 1 

Матичар за матично подручје Наталинци 1 

Матичар за матично подручје Доња Шаторња 1 

Матичар за матично подручје Горња Трнава 1 

Заменик матичара за матично подручје Топола 1 

Заменик матичара за матично подручје Доња Шаторња 1 

Заменик матичара за матично подручје Горња Трнава 1 

Послови вођења бирачког списка 1 

Руководилац Одељења за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, 

имовинско-правне и послове евиденције управљања имовином  1 

Послови просторног планирања 1 

Послови саобраћаја, инфраструктуре, ПТТ и електроводова 1 

Административно технички послови Одељења и Одсека 1 

Послови заштите животне средине и послови праћења и контроле квалитета животне 

средине 1 

Имовинско-правни и комунално стамбени послови 1 

Руководилац Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности  1 

Стручни послови за буџет и општу потрошњу 1 

Послови финансијске контроле и извршења буџета 1 

Административни послови на изради буџета и послови Канцеларије за младе 1 

Контролор ликвидатор  1 

Благајник 1 

Књиговођа главне књиге трезора 1 

Шеф Одсека рачуноводства и контроле 1 

Контиста, књиговођа индиректних буџетских корисника и помоћних евиденција 

директног буџетског корисника 1 

Аналитичко плански послови за пољопривреду, шумарство, водопривреду и туризам 1 

Административни послови из области пољопривреде, личног рада и туризма 1 

Књиговодствени послови и послови пријема и обраде поднесака у области друштвене 

бриге о деци 1 

Стручни послови за јавне набавке / 

Послови набавке и административно технички послови 1 

Шеф одсека локалне пореске администрације / 

Послови за утврђивање пореских и других обавеза 1 

Послови наплате пореских и других обавеза 1 

Послови вођења пореског поступка 1 

Књиговођа-администратор 1 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове и инвестиције 1 

Просветни инспектор 1 

Грађевински инспектор 1 

Инспектор за саобраћај и путеве 1 

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине 1 

Послови саобраћаја 1 
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Комунални редар за област грађевинарства 1 

Управљање и вођење инвестицијама 1 

Програмерски и оперативни послови 1 

Технички послови за Скупштину, Општинско веће, радна тела, Комисије и Штаб за 

ванредне ситуације 2 

Послови информисања 1 

Портир-возач 2 

Административни послови за потребе грађана и месних заједница и возач 1 

Координатор локалног еконмског развоја 1 

Послови локалног економског развоја 1 

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Комунални редар-помоћни радник 1 

Дактилограф-оператер 1 

Ложач централног грејања-домар 1 

Кафе куварица-помоћни радник 1 

б) Службеници и намештеници по звањима 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Положај у I  групи-службеник на положају  1 

Самостални саветник 7 

Саветник 10 

Млађи саветник 3 

Сарадник 9 

Млађи сарадник / 

Виши референт 26 

Референт / 

Млађи референт / 

Намештеник  4 

1.1. Радни однос на одређено време (повећан обим посла) 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Млађи саветник 2 

1.2 Радни однос на одређено време (у кабинету председника) 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Шеф кабинета  1 

Пословно технички секретар  1 

Помоћник председника општине Топола                                                                               2 

Члан 2. 

 Планирани број запослених са радним односом на неодеђено време за чијим радом постоји потреба 

у Општинској управи општине Топола за 2021. годину, за који се доноси кадровски план 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Положај у I  групи-службеник на положају  1 

Полозај у  II  групи-службеник на положају 1 

Самостални саветник 12 

Саветник 16 

Млађи саветник 4 

Сарадник 11 

Млађи сарадник / 

Виши референт 28 

Референт / 
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1.1.  Радни однос на одређено време (повећан обим посла) 

РАДНА МЕСТА  БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

240-ЕСПБ бодова 3 

180-ЕСПБ бодова 2 

IV- ССС 1 

Намештеник / 

2.2. Радни однос на одређено време (у кабинету председника) 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Шеф кабинета председника 1 

Пословно технички секретар  1 

Помоћник председника општине Топола 2 

Приправници 

РАДНА МЕСТА БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Висока стручна спрема 2 

Виша стручна спрема  1 

Средња стучна спрема 1 

Члан 3. 
ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И РАДНА МЕСТА 

СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ И ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Саветник- Буџетски инспектор 1 

Самостални саветник- Интерни ревизор 1 

Члан 4. 

Постојећи број запослених у Општинској управи и Општинском правобранилаштву у септембру 2021. 

годинe 

СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник Општинске управе, службеник на положају 1 

Радна места службеника и намештеника 59 

Радна места на одређено време (повећан обим посла) 2 

Радни однос  на одређено време (у кабинету председника) 4 

Општинско првобранилаштво  2 

Члан 5. 

Планирани број запослених у Општинској управи и Општинском правобранилаштву у 2021. години  

СЛУЖБЕНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА 

Начелник општинске управе, положај у I група 1 

Заменик начелника општинске управе полозај у II група 1 

Радна места службеника и намештеника                       73 

Радна места на одређено време (повећан обим посла) 6 

Радни однос  на одређено време (у кабинету председника) 4 

Приправници 4 

Општинско првобранилаштво 2 

Службе за буџетску инспекцију и интерну ревизију 2 

Члан 6. 

У осталом делу, Кадровски план општине Топола за 2021. годину остаје непромењен. 

Члан 7. 

Измена Кадровског плана општине Топола за 2021. годину ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику СО Топола“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-553/2021-05-I                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНE 

Дана: 16.10.2021. године                            Владимир Радојковић, с.р.  

Млађи референт / 

Намештеник  4 



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI    Број 14    18. октобар 2021.   страна 148 

 

 

 
-6- 

На о  снову члана 76. став 1. и  3. Закона о буџетском систему (,,Сл. гласник РС“ број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 142/2014,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 

149/2020), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019),  члана 10. 

Одлуке о Општинском већу општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 3/2019 и 5/2019-испр.) и 

члана  31. Пословника Општинског већа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, бр. 5/2019), 

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.10.2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
I   Усваја се Извештај о извршењу прихода и примања, расхода и издатака Одлуке о  буџету 

општине Топола за период 01.01 до 30.06.2021.године, Одељења за буџет, финансије, привреду и 

друштвене делатности Општинске управе општине Топола, број 400-124/2021-03  од  06.10.2021. године.  

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                     ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-567/2021-05-III             Игор Петровић, с.р. 

Дана: 8.10.2021. године 

- - 
На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), 

     Одељење за буџет,финансије, привреду и друштвене делатности  подноси, 

 

  ИЗВЕШТАЈ О 

 ИЗВРШЕЊУ ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА  И  ИЗДАТАКА  

ОДЛУКE  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА  

ЗА  ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2021.  ГОДИНE 

I ОПШТИ ДЕО 
I Рачун  прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода  и издатака  за набавку 

нефинансијске имовине буџета општине Топола у периоду од 01.01-30.06.2021.  годину исказани су 

следећем прегледу: 

II  Рачун финансирања 

  Нето финансирање у износу од 50.602.372 динара,представља разлику између неутрошених 

средстава из предходне године у износу од 53.760.725 динара и  средства  за покриће  издатака за 

отплату главнице  дуга у износу од  3.158.353 динара. 

Укупан фискални  буџетски суфицит у износу од  65.043.791 динара  и нето финансирање у износу 

од 50.602.372 динара представља  расположива средства на свим рачунима Консолидованог рачуна трезора 

општне Топола на дан 30.06.2021. године  у укупном износу од 115.646.163 динара. 

III  Укупни остварени приходи и примања, расходи и издаци буџета извршени   су у следећим 

износима: 

Опис 
Економска 

класификација 

Средства из 

буџета 

1 2 3 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

 

285.795.929 

1. Порески приходи 71 183.816.531 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

       (осим самодоприноса) 
711 

 

129.703.696 

1.2. Самодопринос 711180 32.563 

1.3. Порез на фонд зарада 712 3 

1.4. Порез на имовину 713 37.706.648 

1.5. Остали порески приходи 714+716 16.406.184 

2. Непорески приходи   (осим накнада које се користе преко 

Буџетског фонда), у чему: 
74 

 

15.786.041 

-  поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 

приходи) 
 

 

3. Донације 731+732 623.329 
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4. Трансфери 733 85.298.489 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 271.539 

 УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

 

221.738.944 

1. Текући расходи 4 187.126.378 

    1.1. Расходи за запослене 41 69.839.818 

    1.2. Коришћење роба и услуга 42 64.476.009 

    1.3. Отплата камата 44 184.514 

    1.4. Субвенције 45 12.166.840 

    1.5. Социјална заштита из буџета 47 12.163.480 

    1.6. Остали расходи  у чему: 

            -средства резерви 
48+49 

 

7.209.188 

2. Трансфери 463+464-465 21.086.529 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине  5 34.612.566 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 / 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

И ЗАДУЖИВАЊА  
 

 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске    

    имовине 
92 

 

/ 

2. Задуживање 91 / 

    2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 / 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912 / 

 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

 

 

3.158.353 

3. Отплата дуга  61 3.158.353 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 3.158.353 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 / 

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 / 

4. Набавка финансијске имовине 6211 / 

 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ    

 ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 
3 

53.760.725 

 
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

 ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 

14) 

3 
0 

 

IV     Извршење расхода  и издатака  по  програмима: 
Ред. 

Број 

 

 

Назив програма 

 

 

Износ у динарима 

 

1. 

 

Локални развој и просторно планирање 

 

/ 

 

2. 

 

Комунална делатност 

 

27.346.861 

 

3. 

 

Локални економски развој 

 

707.500 

 

4. 

 

Развој туризма 

 

2.781.964 

 

5 

 

Развој пољопривреде 

 

673.108 
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6. 

 

Заштита животне средине 

 

11.990.410 

 

7. 

 

Путна инфраструктура 

 

5.389.419 

 

8. 

 

Предшколско васпитање 

 

33.528.374 

 

9. 

 

Основно васпитање 

 

21.109.377 

 

10. 

 

Средње васпитање 

 

3.630.577 

 

11 

 

Социјална и дечија заштита 

 

15.872.241 

 

12. 

 

Здравстена заштита 

 

2.501.099 

 

13. 

 

Развој културе и информисања 

 

7.174.030 

 

14. 

 

Развој спорта и омладине 

 

12.475.982 

 

15. 

 

Опште услуге локалне самоуправе 

 

66.913.279 

 

16. 

 

Политички систем локалне самоуправе 

 

7.570.817 

 

17. 

 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије 

 

 

5.232.260 

УКУПНО  224.897.298 

 

 

V   ПОСЕБАН ДЕО 

 

Остварени приходи и примања,заједно са пренетим средствима из предходне године  у 

укупном износу од 340.543.460 динара и извршени  расходи и издаци у укупном износу од 

224.897.298 динара, остварени  из свих извора финансирања, исказани по програмској, 

организационој,функционалној и економској класификацији дати су у следећим табелама и то: 

 

1. Структура прихода и примања 

2. Расходи и издаци по основним наменама 

3. Расходи и издаци по ближим наменама 

Преглед извршења расхода и издатака по програмима, 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ  за подношење извештаја  буџета Општине Топола за период 01.01.2021. године - 

30.06.2021. године садржан је у члану 76. Закона о буџетском систему ( ,,Службени гласник ,,број 54/2009, 

73/2010, 101/2010 ,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020),где је ставом 1. и 3. овог члана утврђено да локални орган 

управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање  два пута годишње 

информише надлежни извршни орган локалне власти који усваја и доставља  извештаје скупштини 

локалне власти. 

Извештај као и план представљају консолидацију свих прихода и примања и расхода и издатака 

буџета општине Топола, директних и индиректних корисника, као и корисника субвенција, дотација, 

донација и трансфера буџетских средстава-осталих корисника буџетских средстава. 

У складу са чланом 54. Закона о буџетском систему ( ,,Службени гласник ,,број 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013 ,142/201468/2015, 103/2015, 99/2016 

,113/2017, 95/2018 ,31/2019, 72/2019 и 149/2020) све финансијске обавезе буџета и буџетских корисника  

извршавају се искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора , тако да је 

систем извештавања урађен на готовинском принципу. 

У периоду  јануар – јун  2021. године укупно остварени буџетски приходи и примања (текући 

приходи и примања и пренета средства  из 2020. године) износе  320.211.618 динара што је 47 % у односу 

на укупно планиране приходе и примања.Текући приходи и примања остварени су у износу од 278.821.644  

динара што је 43% у односу на план. Укупно остварени приходи и примања ( текући приходи и примања, 

пренета средства из 2020. године  и приходи из осталих извора средстава буџетских корисника) су 

340.543.460 динара што је  46 % у односу на укупно планиране приходе (текући приходи и 

примања,пренета неутрошена средства из 2020. године) од 734.599.449 динара. 

Расходи и издаци (из текућих буџетских прихода и примања, из пренетих средства) су извршени у 

износу од 219.307.651 динара што је 32% у односу на план.Укупно извршени расходи и издаци  

посматрајући све изворе финансирања буџетских корисника су 224.897.298 динара што је 31 % у односу на  

укупно планиране расходе и издатке. 

Разлика између прихода и примања  у буџету, узимајући у обзир  пренета  неутрошена средства из 

2020. године и приходе из осталих извора средстава буџетских корисника и укупних расхода и издатака 

извршених  у овом извештајном периоду,  на дан 30.06.2021. године износи 115.646.162 динара ( 48 

подрачуна у систему КРТ-а). 

На наменском девизном рачуну општине Топола –М.З. Бор код НБС се налазе средства у износу од  

6.140,60 долара  што по обрачунатом средњем курсу америчког долара на дан 30.06.2021. године укупно 

износи 587.432,52 динара расположивих средстава на девизном рачуну корисника буџетских средстава. 

У табели 1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА –дат је упоредни преглед планираних и остварених прихода 

и примања по врстама и проценат остварења буџетских прихода  у односу на  план за ову годину. 

У табели 2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА - приказани су  консолидовани 

расходи и издаци буџета за све буџетске кориснике. 

У табели 3. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО БЛИЖИМ НАМЕНАМА – приказани су расходи и издаци 

буџета,односно распоред прихода и примања по ближим наменама  и корисницима. 

У складу са оствареним приходима, динамиком прилива средстава на рачун Извршење буџета 

општине Топола, а на основу писмених захтева корисника  вршена је расподела средстава буџетским 

корисницима. При томе су поштовани принципи приоритета и равномерности у расподели у складу са 

планом, достављеном документацијом као и Законом о рокови измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.  

У обавези смо да при подношењу извештаја већа одступања од плана издвојимо и образложимо, 

тако да објашњење већих одступања између одобрених средстава  и извршења представља посебан и 

саставни део шестомесечног извештаја. 

ОБРАДИЛА                                                                               РУКОВОДИЛАЦ 

Маргарета Живановић   ОДЕЉЕЊА,ЗА БУЏЕТ,ФИНАНСИЈЕ, 

           ПРИВРЕДУ  И ДРУШТВЕНЕ   ДЕЛАТНОСТИ 

Јасна Миљковић 

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

ПРОГРАМ: 1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

 

Програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање 

План: 7.200.000 динара 
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Извршење: 0 

% извршења:/ 

Програмска активност биће реализована у другој половини 2021. године. У трећем кварталу 

надлежна служба је расписала поступак јавне набавке и очекује се одабир најповољнијег 

извршиоца услуге за просторни план општине Топола-измена и План генералне регулације 

насеља Топола. 

Програмска активност 1101-0004-Стамбена подршка 

План: 500.000 динара 

Извршење: 0 

% извршења:/ 

Јавни позив за суфинансирање активности на инвестиционом одржавању  стамбених и стамбено-

пословних зграда на територији општине Топола, расписан је у месецу мају 2021. 

године.Реализација програмске активности очекује се у месецу јулу 2021. године. 

ПРОГРАМ: 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Програмска активност 1102-0006-Одржавање гробаља и погребне услуге 

План: 3.200.000 динара 

Извршење: 22.649 

% извршења:1 

Послови око одржавања гробаља у сеоским месним заједницама почели су у јуну месецу 2021. 

године. Измирење обавеза по фактурама добављача очекује се у наредном извештајном периоду. 

Програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем 

План: 2.000.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Тендер за избор извођача радова завршава се почетком октобра месеца, а радови почињу у другој 

половини октобра месеца. 

Програмска активност 1102-0002-Одржавање јавних зелених површина 

План: 5.300.000 динара 

Извршење: 762.784 

% извршења:14 

Програмска активност није реализована услед смањеног обима ангажованих људских ресурса у 

ЈКСП ,,Топола,, из Тополе.  

Пројекат 1102-5001-Изградња водовода Р Опленац-Прокин гроб 

План: 4.961.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Реализација инвестиције одлаже се за 2022. годину. 

ПРОГРАМ:3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Програмска активност 1501-0001-Унапређење привредног инвестиционог амбијента 

План: 947.500 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Општина Топола је у месецу августу 2021. године спровела поступак набавке услуга докумената 

јавних политика, као што су локални акциони план за младе и локални акциони план 

запошљавања.Уговори са извршиоцем услуга су закључени и обавеза ће бити измирена након 

израде докумената.   

Програмска активност 1501-0002-Мере активне политике запошљавања 

План: 2.000.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Мере активне политике запошљавања у овом извештајном периоду нису извршене јер је 

неопходна израда стратешких докумената јавних политика- локални акциони план запошљавања 

и друго. 
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ПРОГРАМ: 4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

Програмска активност 1502-0002-Промоција туристичке понуде 

План: 1.100.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Општина Топола је спровела поступак набавке извршиоца услуге за израду програма постављења 

монтажних објеката и башти као и набавке дрвених кућица-етно штандова у трећем кварталу 

2021. године.Обавезе по наведеној програмској активности биће измирене до краја године. 

Пројекат 1502-7001-Културно-туристичка манифестација ,,Опленачка берба,, 

План: 6.300.000 динара 

Извршење: 28 

% извршења:/ 

Пројекат,манифестација се одржава другог викенда у октобру.  

ПРОГРАМ: 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Програмска активност 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 

План: 2.500.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Када је у питању ова врста мере искуство је показало да се највећи прилив захтева очекује у 3 и 4 

кварталу ове године. 

 Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју 

План: 14.500.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Јавни конкурс за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола  је расписан у месецу 

мају.Највећи број захтева је реализован у јулу месецу.  

ПРОГРАМ: 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

Програмска активност 0401-0003-Заштита природе 

План: 2.000.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Општина Топола је у другој половини 2021. године израдила ПТД за уређење водотокова. 

Извођење радова на уређењу водотокова одлаже се за 2022. годину. 

Програмска активност 0401-0006-Управљање осталим врстама отпада 

План: 2.500.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

У овом извештајном периоду није спроведен поступак набавке за услугу превоз комуналног 

отпада. 

Пројекат 0401-5003-Реконструкција фекалне канализације у деловима улица Д.Радовића и 

С.Марковића 

План: 23.350.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Реализација инвестиције очекује се до почетка месеца новембра. 

Програмска активност 0401-0001-Управљање заштитом животне средине 

План: 6.015.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 
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Уговор за реализацију програмске активности-уређење зелених површина на подручју општине 

Топола потписан је у месецу јуну након спроведеног поступка јавне набвке.Активности су 

завршене у месецу јулу. 

Након спроведеног поступка јавне набавке за реализацију програмске активности-Санација 

таложника-реактора на постројењу питке воде у Јарменовцима, у месецу септембру потписан је 

уговор са извођачем радова.Радови су у току.   

ПРОГРАМ: 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

План: 44.086.900 динара 

Извршење: 4.901.229 

% извршења:11 

Општина Топола је у месецу марту закључила уговоре о обављању поверених послова са ЈКСП 

,,Топола,, из Тополе у складу са Одлуком СО-е о поверавању делатности за рад грађевинске 

механизације и других послова у нискоградњи,поправку ударних рупа на асвалтном коловозу, 

уградњу и одржавање вертикалне саобрачајне сигнализације, у месецу јуну за радове на 

рехабилитацији некатегорисаних постојећих путева у виду обраде коловоза и наношење 

туцаничког застора. У месецу јуну спроведен је поступак јавне набавке-радови на обради 

постојећег коловоза и наношење асвалтног слоја, у месецу јулу закључен је уговор са извођачем 

радова.Део обавеза је измирен у трећем кварталу. 

Пројекат 0701-5001-Изградња паркинга, тротоара и улице око Визиторског центра  

План: 14.520.000 динара 

Извршење: 456.900 

% извршења:3 

Извођење радова одлаже се за 2022. годину. 

Пројекат 0701-5002-Реконструкција тротоара у Тополи 

План: 3.630.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

У овој години планира се израда ПТД за извођење радова на реконструкцији тротоара у Тополи. 

Извођење радова се одлаже за 2022. годину. 

Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре-

Програм савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Топола 

План: 6.700.000 динара 

Извршење: 31.289 

% извршења:4 

Послови безбедности ће се реализовати до краје буџетске године. 

ПРОГРАМ: 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ  

Пројекат 2001-5001- Израда ПТД за реконструкцију и санацију зграде вртића ,,Софија 

Ристић,, у Тополи 

План: 2.838.147 динара 

Извршење: 100.000 

% извршења:4 

У овом извештајном периоду одрађен је пројектни задатак за израду ПТД која ће бити завршена у 

задњем кварталу 2021. године.   

Пројекат 2001-5002- Израда ПТД за уређење школског простора оба објекта које користи ПУ 

,,Софија Ристић,, у Тополи 

План: 1.800.000 динара 

Извршење: 100.000 

% извршења:6 

У овом извештајном периоду одрађен је пројектни задатак за израду ПТД која ће бити завршена у 

задњем кварталу 2021. године.   
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Пројекат 2001-5003- Израда израда стазе-рампе за дечија и инвалидска колица у ПУ ,,Софија 

Ристић,, у Тополи 

План: 3.552.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Инвестиција ће бити реализована до краја буџетске године.  

ПРОГРАМ: 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Пројекат 2002-5001-Изградња водоводне линије у ОШ ,,Карађорђе,, 

План: 2.000.000 динара 

Извршење: 100.000 

% извршења:5 

У овом извештајном периоду одрађен је пројектни задатак за израду ПТД која ће бити завршена у 

задњем кварталу 2021. године.  

ПРОГРАМ:11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

Програмска активност 0901-0004-Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге 

План: 400.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Општина Топола је јавни конкурс за расподелу средстава за суфинансирање/ финансирање програма 

од јавног интереса за удружења из области социјалне заштите расписала у месецу септембру 2021. године. 

Све активности ће се реализовати до краја буџетске године. 

ПРОГРАМ: 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Пројекат 1801-5001- Изградња прикључног гасовода објекта Дома здравља у Тополи 

План: 1.723.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Средства су планирана за измирење обавеза по уговору са извођачем радова из 2020. године. 

Обавеза је измирена у јулу месецу 2021. године.  

ПРОГРАМ: 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Програмска активност 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

План: 2.000.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Процедура око расподеле средстава на име дотација верским заједницама окончана је у месецу 

августу 2021. године. 

Општина Топола је јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса за општину Топола које реализују остала удружења расписала у 

месецу септембру. До краја буџетске године активности ће бити окончане. 

Програмска активност 1201-0004-Остваривање и унапређење јавног интереса у области 

јавног информисања 

План: 1.550.000 динара 

Извршење: 26.135 

% извршења:2 

Уговори за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања са реализаторима пројеката закључени су крајем месеца јуна.Реализација ће бити у 

другој половини 2021. године. 

Пројекти из области културе чију реализацију спроводи Културни центар Топола биће 

реализовани у складу са унапред утврђеном динамиком у складу са Програмом и планом 

Културног центра Топола из Тополе.  

ПРОГРАМ:14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Програмска активност 1301-0002-Подршка предшколском и школском спорту 

План: 2.000.000 динара 

Извршење: / 
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% извршења:/ 

Одлуке о расподели средстава на име дотација спортским удружењима за школски спорт донете 

су у месецу јулу и августу. Реализација програма биће у трећем и четвртом кварталу.  

Програмска активност 1301-0004-Функционисање локалних спортски установа 

План: 1.000.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Одлука о додели средстава планираних за инвестиције у спорту у 2021. години донета је 29. јуна. 

Реализација програмске активности је у току. 

ПРОГРАМ:15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Пројекат 0602-Управљање у ванредним ситуацијама 

План: 1.000.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама 

План: 1.000.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Програмска активност је већим делом реализована у месецу августу 2021. године. 

Пројекат 0602-5002-Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод Општинске 

управе општине Топола 

План: 4.552.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Општина Топола је спровела отворени поступак јавне набавке, уговор са најповољнијим 

извођачем радова закључен је 31.08.2021. год.Радови су у току.   

Пројекат 0602-7001-Успостављање јединственог управног места 

План: 800.000 динара 

Извршење: / 

% извршења:/ 

Општина Топола је спровела отворени поступак јавне набавке, уговор са најповољнијим 

извођачем радова закључен је 06.09.2021. год.из разлога достављања сагласности МДУЛС на 

идејно решење простора са дизајном ентеријера и брендирања Јединственог управног места. 

-7- 
На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 97/2018), члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, број 88/2011, Одлука УС РС-46/2014, 104/2016 и 95/2018), члана 40. став 1. тачка 

40. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019) и члана 154. став 2. и 155. став 

1. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора 
о поверавању обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника  

на територији општине Топола 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању обављања  комуналне делатности 

линијског приградског превоза путника на територији општине Топола. 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Коначни нацрт јавног уговора из члана 1. ове Одлуке. 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине Топола да у име општине потпише Јавни уговор из члана 1. ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола”. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                  ПРЕДСЕДНИК 

Број:  020-552/2021-05-I                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године                                    Владимир Радојковић, с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ЈАВНИ УГОВОР  

О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ ПРИГРАДСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Закључен између: 

1)Општине Топола,   

са седиштем у Тополи, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола,  

e-mail: predsednik@topola.com 

web: www.topola.rs 

ПИБ: 101988213; МБ: 07183933 

Број рачуна: 840-135640-26  код Управе за трезор, 

кога заступа председник Општине Топола Игор Петровић 

(у даљем тексту: Јавни партнер)  и 

2) ПУПД „Јањушевић”д.о.о. 

са седиштем у Прибоју,  

e-mail: tp.janjusevic@gmail.com 

ПИБ: 101011049; МБ: 17268066 

Број рачуна: 205-17776-13 код Комерцијалне банке, 

кога заступа Јањушевић Никола 

 (у даљем тексту: Приватни партнер / Приватни партнер), 

Основ уговора: 

јавно приватно пертнерство са елементима концесије бр 404-1-19/2021-03 

На основу Закона о  превозу путника у друмском саобраћају (,,Сл. гласник РС“, бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 20. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),  чл. 9. 

Закона о комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС'', бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018), чл. 10. став 1, чл. 

22, чл. 35. и члана 46. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (,,Службени гласник РС“ бр. 

88/2011 и 15/2016), по јавном позиву објављеном на Порталу Службеног гласника РС дана 16.07.2021. 

године и Понуди бр.11/2021 од 04.10.2021.године, Јавни партнер и Приватни партнер ПУПД 

,,Јањушевић“д.о.о. из Прибоја овим уговором утврђују међусобна права и обавезе на реализацији, односно 

поверавању комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Топола. 

Уводне одредбе 

У уводним одредбама овог Уговора, Уговорне стране констатују битне чињенице на којима 

заснивају стварну и слободну вољу да закључе овај Уговор. 

Јавни партнер је припремио документацију за јавну набавку бр.ЈН 404-1-19/2021-03, на основу које 

је спровео отворени поступак јавне набавке услуга за поверавање комуналне делатности линијског 

приградског превоза на територији општине Топола приватном партнеру по моделу јавно-приватног 

партнерства чији је предмет избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном 

партнерству најповољнијем понуђачу за пружање услуге линијског приградског превоза путника на 

територији општине Топола.  

Циљ пројекта је унапређење комуналне делатности линијског превоза путника на основу јавно-

приватног партнерства.  

У поступку избора приватног партнера је изабран Приватни партнер, који је доставио Понуду бр. 

11/2021 од 04.10.2021. године. 

 

Овај Уговор за поверавање обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на 

територији општине Топола, Јавни и Приватни партнер закључују у складу са чланом 48. Закона о јавном 

приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“ број  88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члановима 

151. и152. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019), а у складу са: 

- Јавним позивом објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.07.2021.године, у Службеном 

гласнику Републике Србије број 72 од 16.07.2021.године, под бројем набавке 404-1-19/2021-03; 

- Понудом Приватног партнера бр. 11/2021 од 04.10.2021. године; 

- Одлуком о додели уговора Јавног партнера бр. 404-497/2021-05-II од 12.10.2021. године. 

У складу са наведеним, Јавни партнер и Приватни партнер овим Уговором утврђују међусобна 

права и обавезе у реализацији јавне услуге поверавања обављања делатности линијског превоза путника на 

територији општине Топола. 
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Појмови 

1. Пројекат јавно-приватног партнерства јесте пројекат којим се израђује, предлаже, одобрава и 

спроводи по моделу јавно-приватног партнерства са елементима концесије и чини низ међусобно 

повезаних активности, које се одвијају одређеним редоследом, ради постизања дефинисаних 

циљева, у оквиру одређеног временског периода и одређених финансијских средстава, а који је у 

складу са овим законом одобрен као пројекат јавно-приватног партнерства са елементима 

концесије. 

2. Јавно-приватно партнерство (у даљем тексту: ЈПП) јесте дугорочна сарадња између јавног и 

приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или 

одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног 

значаја, које може бити уговорно или институционално. 

3. Уговорно јавно-приватно партнерство је јавно-приватно партнерство које међусобна права и 

обавезе у реализацији пројекта ЈПП, уговорне стране уређују јавним уговором, чија је садржина 

прописана чланом 46. ЗЈППК. На питања која се односе на јавне уговоре, а која нису посебно 

уређена овим законом, примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 

4. Јавни уговор је уговор о јавно-приватном партнерству, закључен у писаном облику између јавног 

и приватног партнера, којим се у циљу реализације пројекта јавно-приватног партнерства, уређују 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

5. Јавни партнер је у овом случају Општина Топола, који је, у складу са овим Законом о јавно-

приватном партнерству и концесијама надлежно за реализацију пројекта јавно-приватног 

партнерства, које са приватним партнером закључује јавни уговор. 

6. Приватни партнер је физичко или правно лице, домаће или страно, са домаћим или страним 

учешћем или без њега, или конзорцијум једног или више таквих физичких или правних лица која 

су одабрана у поступку избора приватног партнера и који са јавним партнером закључује јавни 

уговор. 

7. Приватни партнер је привредно друштво или предузетник који обавља услуге превоза, чија је 

понуда изабрана у поступку избора приватног партнера и које закључује овај уговор са Јавним 

партнером. 

8. Корисник услуге означава лице које на основу уговора има право на превоз; 

9. Подизвођач је лице које је Приватни партнер ангажовао за делимично извршење услуга из овог 

уговора, за чије услуге Приватни партнер одговара као да их је сам извршио. 

10.  Понуда представља понуду Приватни партнера бр. 11/2021 од дана 04.10.2021. године која је 

прихваћена од стране Јавног партнера и на основу ње је успостављено ово јавно-приватно 

партнерство (приложена уз уговор као прилог). 

11. Накнада је накнада коју Јавни партнер исплаћује Приватном партнеру на месечном нивоу, у 

складу са понудом и овим уговором. 

12. Виша сила означава било који чин, догађај или околност која је изван разумне контроле Уговорне 

стране, и који није изазван немаром или непримереним понашањем те Уговорне стране, а чија је 

последица таква да та Уговорна страна не може да испуњава било које обавезе предвиђене овим 

Уговором, укључујући локаут („lockout“) или други индустријски поремећај, рат или претњу 

ратом, терористички акт, блокаду, узбуну, саботажу, вандалистички чин, удар грома, пожар, олују, 

поплаву, земљотрес, експлозију, пандемију ширих размера.  

13. Услуге превоза означавају услуге јавног линијског превоза путника унутар насељених места или 

између насељених места која се налазе на територији општине Топола који обухвата јавни линијски 

превоз аутобусом. 

14. Возило или возила означавају возила које Приватни партнер користи за пружање услуга превоза. 

15. Лиценца за превоз је јавна исправа којом привредно друштво, друго правно лице или предузетник 

стиче право на обављање свих или појединих врста јавног превоза у друмском саобраћају. 

16. Извод лиценце за превоз је јавна исправа којом надлежни орган потврђује да је аутобус којим 

Приватни партнер обавља јавни превоз путника унет у решење о издавању лиценце за превоз. 

17. Јавни превоз је превоз који је под једнаким условима доступан свим корисницима превозних 

услуга и за који се наплаћује услуга превоза. 

18. Линија је релација или скуп релација између почетне аутобуске станице или аутобуског 

стајалишта и крајње аутобуске станице или аутобуског стајалишта. 

19. Линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији, одређеном учесталошћу, при 

чему се путници укрцавају и искрцавају на унапред одређеним аутобуским станицама или 

аутобуским стајалиштима. 
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20. Поверљиве информације означавају било који и сваки податак, било да је у писаној или вербалној 

форми, без обзира на који начин је снимљен или сачуван, који било која Уговорна страна 

обелодани другој Уговорној страни, укључујући и техничке информације у виду податка, цртежа, 

дизајна, концепта, спецификације, патентних апликација (било у облику нацрта или финалном 

облику), у вези услуга, производа или пословања Уговорне стране, и пословне податке, што 

укључују листе о клијентима, корисницима Услуга превоза, услугама или добављачима и 

релевантне контакт податке (укључујући и одредбе овог Уговора), финансијске пројекције, буџете, 

предвиђања и пословне планове, нове услуге, производе и „know-how“, а свако упућивање на 

Поверљиве информације ће обухватати и копије истих (уколико постоје). 

Тумачења 

Следеће одредбе примењују се на тумачење овог Уговора:  

1) Наслови чланова, параграфа и/или прилога додати су само ради лакшег сналажења 

Уговорних страна и неће утицати на тумачење овога Уговора. 

2) Када контекст то захтева, речи у једнини подразумеваће и њихову множину и обратно, а речи 

у једном роду подразумеваће и други род.  

3) Позивање на сагласност или одобрење у овом Уговору подразумеваће да Уговорна страна 

која даје сагласност или одобрење мора исте дати у писаном облику. 

4) Било које упућивање на закон ће укључивати и све промене тог закона које су у датом 

тренутку на снази и било који други закон који је донет као замена, као и све друге прописе 

(укључујући и указе, наредбе и друге извршне управне акте), уредбе, правилнике и 

подзаконске акте који су у датом тренутку на снази и било које обавештење, захтев, наредбу, 

упутство, молбу или обавезу која је настала по основу тог закона или тих прописа, уредби, 

правилника и подзаконских аката. 

Предмет и сврха уговора 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је предмет овог Уговора уређење међусобних права и 

обавеза Јавног и Приватног партнера приликом поверавања обављања делатности јавног линијског 

приградског превоза на територији општине Топола. 

Предмет уговора чини пројектовање, финансирање, набавка возила, унапређење услуге, односно 

пружање услуге јавног линијског приградског превоза на територији општине Топола на период од 5 

година. 

Оквирни карактер и обим услуга Јавног линијског приградског превоза путника на релацијама и 

према времену одласка и повратка које треба да обезбеди Приватни партнер састоји се у следећем: 

Превоз на наведеним линијама потребно је органозовати на појединим линијама на начин да ученичке 

линије у доласку стигну у Тополу најкасније у 07.45h, а доласци аутобуса за превоз запослених буду 

најкасније у 06.45h у Тополи, а по следећим временима у одласку и повратку на појединим линијама, са 

напоменом одржавања полазака, као и километражом обрта и временом обрта на линијама. 

Радничке линије: 

1. Топола – Наталинци - Клока 

време у доласку у Тополу од 06.30h до 06.45h 

време у повратку из Тополе: 15.15h 

Поласци се одржавају радним данима  

2. Топола - Јеленац - Рајковац 

време у доласку у Тополу од 06.30h до 06.45h 

време у повратку из Тополе: 15.15h 

Поласци се одржавају радним данима  

3. Топола - Доња Шаторња –Јарменовци II 

време у доласку у Тополу од 06.30h до 06.45h 

време у повратку из Тополе: 15.15h 

Поласци се одржавају радним данима  

Ђачке линије: 

1. Топола - Горович - Наталинци - Шуме 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

2. Топола – Наталинци -Клока 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 
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време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

3. Топола - Горња Трнава - Доња Трнава 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

4. Топола  - Загорица 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

5. Топола - Јеленац - Рајковац 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

6. Топола - Доња Шаторња–Д.Трешњевица - Јарменовци II 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

7.Топола – Божурња-Мамутовац-Овсиште 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

8.Топола-Метеризе -Винча (школа) - Пласковац (школа)-Топола 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

9. Топола  - Липовац 

време у доласку у Тополу од 07.30 h до 07.45h 

време у повратку из Тополе: 11.30h (за време посебних мера које се примењују услед епидемије Covid 19) 

време у повратку из Тополе: 14.00h (у редовним околностима) 

Поласци се одржавају у време одржавања ђачке наставе  

Приватни партнер се обавезује да региструје редове вожње за наведене линије из става 4. овог члана. 

Уговорне стране на почетку недвосмислено констатују и следеће одредбе које се тичу разумевања и 

тумачења овог Уговора:  

- У случају када то произилази из контекста, речи у једнини подразумеваће и њихову множину и 

обратно, а једнородне речи, подразумеваће и други род.  

- Позивање на сагласност или одобрење у овом Уговору подразумеваће да Уговорна страна која даје 

сагласност или одобрење мора исте дати у писаном облику, осим ако другачије није дефинисано у самој 

одредби.  

- Било које упућивање на закон, подзаконски или акт које друге врсте, ће укључивати и све промене тог 

закона, односно подзаконског или акта друге врсте који су у датом тренутку на снази и било који други 

закон који је донет као замена, као и све друге прописе (укључујући и указе, наредбе и друге извршне 

управне акте), уредбе, правилнике и подзаконске акте који су у датом тренутку на снази и било које 

обавештење, захтев, наредбу, упутство, молбу или обавезу која је настала по основу тог закона или тих 

прописа, уредби, правилника и подзаконских аката.  

Члан 2. 

Уговорне стране сагласно констатују да понуда понуђача представља прилог овог Уговора и његов 

саставни део, и да је иста одабрана као економски најповољнија понуда у спроведеном поступку по јавном 

позиву за избор приватног партнера. 
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Јавни партнер поверавањем услуга превоза путника Приватни партнеру остварује своја законска 

права и обавезе из области организовања услуга превоза путника на територији општине Топола као 

комуналне делатности од општег интереса и врши унапређење услуга превоза . 

Приватни партнер остварује своје интересе кроз приходе од обављања услуга превоза путника које 

ће остваривати наплатом уговорене накнаде које ће Јавни партнер исплаћивати Приватном партнеру. 

Уговорни периоди 

Члан 3. 

Ступање на снагу и трајање уговорног периода 

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када уговорне стране потпишу Уговор, а уколико 

уговорне стране не потпишу истог дана, онда се Уговор сматра закљученим на дан када је Уговор 

потписан од стране обе уговорне стране и сви потписани примерци достављени Јавном партнеру. 

Уговор се закључује на период од 5 година. 

Члан 4. 

Главни периоди уговора 

Уговор предвиђа две фазе реализације уговорних обавеза, као што следи: 

1) Период припреме – План је да се одмах по закључењу уговора врши припрема, 

запошљавају нови кадрови у случају потребе за тим, да се преузму тренутне линије, 

прибаве дозволе и сагласности надлежних органа. Припремни период који може трајати 

максимално до 15 дана. 
 

2) Период пружања комплетне уговорене услуге – Након истека периода припреме, превоз 

путника ће се обављати возилима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну 

набавку –поверавање обављања комуналне делатности линијског приградског превоза 

путника на територији Општине Топола, број 404-1-19/2021-03. 
Најмање једном годишње Приватни партнер је обавезан да изврши анализу тренутних линија и да 

предложи евентуалне измене, које Јавни партнер није у обавези да прихвати. Период пружања комплетне 

уговорене услуге ће трајати 5 година. 

Стандарди и квалитет услуга превоза 

Члан 5. 

Стандарди пружања услуга превоза 

Стандарди у вези са пружањем Услуга превоза које су предмет овог Уговора морају бити у складу са 

условима и стандардима утврђеним у оквиру јавног позива и конкурсне документација, као и у складу са 

важећим прописима за све време трајања Уговора. Наведени стандарди Услуга превоза нарочито 

обухватају стандарде у погледу капацитета возног парка (број возила), старости и захтеваних услова 

возила, поседовање паркинг простора, објеката за одржавање возила и слично.  

Члан 6. 

Квалитет услуга превоза 

Приватни партнер се обавезује да пружа Услуге превоза високог квалитета током трајања овог 

Уговора (редовност превоза, тачност превоза, чистоћа возила и исправност инсталација, редовно 

информисање путника о свим информацијама од значаја). 

Поштовање редовности превоза оцењује се месечно, на основу односа броја одржаних и 

планираних полазака, односно броја остварених и планираних километара. 

Сматра се да је возило одступило од времена по реду вожње ако је кашњење веће од 15 (петнаест) 

минута, док ранији полазак у односу на ред вожње није дозвољен. 

Овим уговором предвиђа се могућност подношења писменог приговора корисника услуга на рад 

Приватног партнера, и то Одељењу за инспекцијске послове општине Топола, као и начин поступања у 

случају подношења приговора. 

Члан 7. 

Права и обавезе Јавног партнера 

1.1. Обавезе Јавног партнера у циљу омогућавања квалитетног превоза 
1. Јавни партнер је надлежан да организује и врши контролу обављања превоза од стране 

Приватног партнера на територији општине Топола. 

2. По прибављеној претходној калкулацији и образложеном захтеву Приватног партнера, 

приступи процедури одређивања и корекције цене по пређеном км у јавном приградском 

саобраћају. Цена се може мењати само уз писмену сагласност Скупштине Општине Топола. 

3. Јавни партнер ће током трајања важења овог Уговора вршити регистровање и оверу редова 

вожње у вези са услугама превоза у складу са релевенатним прописима. 
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4. Предузимање мера на спречавању обављања превоза другим превозницима којима није 

поверено обављање линијског превоза путника, 

5. Јавни партнер је обавезан да обезбеди услове за трајно и континуирано обављање и развој 

комуналне делатности превоза путника у приградском саобраћају, а нарочито саобраћајне и 

путне услове за несметано одвијање саобраћаја, поправку и модернизацију улица и путева у 

својој надлежности као и изградњу и одржавање вертикалне и хоризоталне сигнализације, да 

прати услове превоза и предузима ванредне мере на отклањању узрока прекида саобраћаја за 

који је надлежан. Јавни партнер је обавезан да примењује све мере из своје надлежности у 

циљу смањења и евентуалног елиминисања нелојалне конкуренције у приградском превозу 

путника. 

6. Јавни партнер је дужан да активно учествује у проналажењу прихватљивог решења за све 

заинтересоване стране у случају промене услова обављања услуга превоза услед наступања 

догађаја који нису под директном контролом уговорних страна, као што су промене 

републичких прописа и слично.  

7. Јавни партнер се обавезује да редовно измирује плаћање накнаде из Уговора према Приватном 

партнеру у складу са одредбама овог Уговора.  

8. Одређује корекције редова вожње на линији у зависности од промене броја путника (и 

услаглашава их са Приватним партнером), 

9. У зависности од транспортних потреба, може захтевати од Приватног партнера измену 

капацитета возила, с тим што ће се цена превоза по километру која је утврђена за „соло“ 

аутобусе, приликом ангажовања „мини“ бус возила умањити за 15%,  

Поред наведених, обавезе Јавног партнера биле би: 

1. помоћ, активно учествовање и давање потребних сагласности, дозвола и исправа из његове 

надлежности које су потребне како би Приватни партнер благовремено добио све дозволе, 

сагласности, лиценце и другу неопходну документацију код надлежног органа у циљу 

квалитетне реализације пројекта; 

2. вршење надзора над реализацијом пројекта, у складу са квалитетом дефинисаним јавним 

уговором; 

3. разматрање и усвајање оправданих захтева за изменом линија и полазака;  

4. редовно измиривање новчаних обавеза приватном партнеру; 

5. контролисање обављања делатности коју врши приватни партнер; 

6. оверa и регистрација реда вожње. 

Јавни партнер нема право да у току трајања уговора омогући другом субјекту вршење ових услуга 

осим приватном партнеру. 

Права и обавезе Приватног партнера 

Члан 8. 

Обавезе Приватног партнера 

Обавеза Приватног партнера према корисницима услуга јесте благовремено обезбеђивање превоза 

корисника, на линијама јавног линијског превоза путника у оквиру утврђених пакета линија. 

Обавеза Приватног партнера према корисницима услуга јесте коришћење простора аутобуске 

станице у Тополи у концесионом периоду. Приватни партнер користи искључиво аутобуску станицу у 

Тополи за полазак и повратак аутобуса. 

Потребан број возила за испуњавање уговорних обавеза обезбеђује Приватни партнер. Возила у 

возном парку Приватног партнера морају бити таква да одговарају додељеним линијама, по врсти као и 

броју, како је то дефинисано редом вожње. 

Приватни партнер ће бити обавезан: 

- да јавни приградски превоз врши у свему према елементима линије садржаним у регистру и реду 

вожње, осим у случајевима да је актом надлежне организационе јединице одређено другачије, 

- да приликом обављања линијског превоза у сваком возилу поседује извод из издатог овереног реда 

вожње, који може бити у електронском облику, 

- да се у обављању линијског превоза путника придржава регистрованог и овереног реда вожње; 

- да обезбеди обављање јавног линијског превоза ангажовањем сопствених техничких, 

организационих, кадровских и других потенцијала којима располаже уз поштовање квалитета 

услуге, 

- да одржава аутобусе у складу са прописима и техничким стандардима у исправном и безбедном 

стању, као и у чистом и уредном стању споља и изнутра 

- да превоз путника и целокупно пословање обавља у складу са важећим прописима Републике 

Србије; 



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI    Број 14    18. октобар 2021.   страна 198 

 

 

 
- да надлежном органу који је актом именовала локална самоуправа омогући  контролу обављања 

комуналне делатности која му је поверена. 

Основна цена по километру одређена је у понуди Приватног партнера из члана 2.став 1.овог 

уговора.  

Члан 9. 

Права Приватног партнера 

Приватни партнер има право: 

1. да обавља превоз путника на целокупној територији општине Топола. 

2. да остварује приход наплатом уговорене накнаде на месечном ниову у складу са понудом и 

овим Уговором. 

 За обављени превоз Јавни партнер ће Приватном партнеру исплаћивати бруто износ у динарима 

(са ПДВ). 

Остварени приход Приватног партнера у склопу пружања услуге јавног линијског приградског 

превоза путника на територији Општине Топола се утврђује на основу месечног извештаја о пређеном 

броју километара који Приватни партнер доставља Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности Општинске управе општине Топола уз фактуру, до 5-ог у месецу за претходни месец, или 

наредног радног дана ако 5-ти пада у суботу, недељу или на државни празник. 

Члан 10. 

Усклађеност са прописима 
Приватни партнер има обавезу да поступа у складу са законом, техничким и другим прописима и 

добрим пословним обичајима у РС приликом извршавања својих уговорних обавеза, као и у складу са 

овим уговором прописаним правилима. 

 Приватни партнер је обавезан да своје уговорне обавезе, а које су из његове професионалне 

делатности извршава благовремено, стручно и квалитетно и да поступа с повећаном пажњом, према 

правилима струке и обичајима, односно да поступа са пажњом доброг стручњака.  

Члан 11. 

Обавезе Приватног партнера у циљу побољшања услуге 

Обавезе Приватног партнера биле би да обезбеди финансијска и техничка средства за спровођење 

пројекта пружања ове делатности кроз следеће активности: 

1. одмах по закључењу јавног уговора вршиће се припрема, запошљавање нових кадрова уколико 

буде потребе за тим, обезбедиће се возила за превоз путника у складу са уговором, преузимаће 

се тренутне линије и вршиће се друге припремне активности; 

2. приватни партнер је у обавези да обезбеди управљање флотом; 

3. приватни партнер је у обавези да током целокупног трајања уговора поседује довољан број 

возила за несметано обављање делатности услуге превоза и да омогући да број возила и њихов 

капацитет буде у складу са предложеним редовима вожње, као и очекиваним бројем путника; 

4. приватни партнер ће обезбедити простор за паркирање и одржавање возила-радионицу за 

поправку аутобуса; 

5. приватни партнер ће: вршити редовне провере исправности возила на дневном нивоу и 

отклањање уочених недостатака и кварова, како би омогућио да возила буду у потпуности 

безбедна за вожњу; одржавати у исправном стању све делове возила битне за безбедност и 

квалитет превоза; обезбедити чиста возила температуре прилагођене спољним утицајима; 

6. приватни партнер се обавезује да примени сва неопходна и расположива средства како би 

олакшао и омогућио приступ и коришћење услуге превоза особама са смањеном мобилношћу и 

инвалидитетом, уз најбоље могуће услове безбедности 

7. вршење приградског превоза путника у складу са квалитетом дефинисаним јавним уговором; 

приватни партнер ће током целог трајања уговора испуњавати услове неопходне за обављање 

услуга превоза према условима предвиђеним у конкурсној документацији, јавном уговору и у 

складу са законом; 

8. једном годишње најмање приватни партнер је обавезан да изврши анализу тренутних линија и 

да предложи евентуалне измене; 

9. уколико се повећа број путника и број пређене километраже, приватни партнер ће бити у 

обавези да набави и додатна возила уколико у току периода вршења уговорене услуге буде 

потребе за тим. 

10. уколико по другом основу обавља и међуградски превоз својим аутобусима до градова 

суседних општина у којима ученици средњих школа са пребивалиштем на територији општине 

Топола похађају наставу, дужан је да обезбеди бесплатан превоз ученицима средњих школа 

који путују аутобусима Приватног партнера. 
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11. уколико по другом основу обавља и међуградски превоз својим аутобусима до градова/села 

суседних општина, дужан је да обезбеди бесплатан превоз ученицима са пребивалиштем на 

територији друге општине који похађају наставу у некој од основних или средње школе на 

територији општине Топола а који користе за превоз аутобусе Приватног партнера. 

Члан 12. 
Минимални захтевани квалитет и стандард услуга при обављању комуналне делатности линијског 

приградског превоза путника на територији општине Топола које Приватни партнер мора да испуњава 

(капацитет возног парка - број аутобуса и сл.) утврђени су у оквиру Јавног позива и Конкурсне 

документације, а посебно уговара располагање следећим техничким капацитетом у моменту закључења 

овог уговора, и то: 

-потребно је да у свом возном парку поседује минимално 12 климатизованих возила врсте М3 класа II са 

минимум двоје врата и то: 

- 4 возила (3 на раду + 1 резервни)  са минимум 60 места за седење; 

-5 возила ( 4 на раду + 1 резервни)  са 40-45 места за седење; 

-3 возила ( 2 на раду + 1 резервно) са 20-25 места за седење. 

-Приватни партнер мора поседовати, у сопственом власништву или закупу, простор за смештај возила, 

простор за поправку возила-радионицу и простор за управљање саобраћајем (канцеларија за 

административне послове ). Простор за смештај возила мора задовољити минималне стандарде по возилу и 

то: 

По Аутобусу минимално 70 метара квадратних: P= 70 (m2/воз), а свему осталом према техничком захтеву 

дефинисаним јавним позивом. 

Члан 13. 

Обавезе Приватног партнера у вези са одржавањем возног парка 
У току трајања важења овог Уговора Приватни партнер је у обавези да испуњава све обавезе 

предвиђене у погледу возила у оквиру конкурсне документације и релевантних прописа. Наведене обавезе 

између осталог укључују следеће:  

1. Приватни партнер ће вршити редовне провере исправности возила на дневном нивоу и отклањање 

уочених недостатака и кварова, како би омогућио да су возила у потпуности безбедна за вожњу; 

2. Приватни партнер ће одржавати у исправном стању све делове возила битне за безбедност и 

удобност вожње (врата, прозоре, седишта, рукохвате, степеништа, кровне отворе, стакла, поклопце 

на поду и сл.); 

3. Приватни партнер ће обезбедити да возило буде очишћено и опрано споља и изнутра, а 

температура у возилу прилагођена спољњим условима (лети расхлађен, зими загрејан); 

4. Приватни партнер ће обезбедити да вoзилo буде виднo oбeлeжeнo oзнaкaмa oд знaчaja зa 

инфoрмисaњe путникa и вођење евиденције од стране Јавног партнера као и да поседује неопходна 

обавештења која се тичу путника, и тo: 

1) назив линије је потребно истаћи у складу са важећим прописима. 

5. Приватни партнер је у обавези да одржава да број возила и њихов капацитет буде у складу са 

предложеним редовима вожње као и очекиваним бројем путника. Приватни партнер ће обезбедити 

возила различитих капацитета како би се обезбедио најрационалнији и најефикаснији превоз на 

предметним линијама. 

Истицање реклама на возилу дозвољено је у складу са посебним законом којим се уређује ова област, 

као и у складу са одребама закона којим се регулише превоз путника у друмском саобраћају. Приход од 

реклама остварује Приватни партнер. 

Члан 14. 
Категоризација ризика у складу са овим јавним уговором, одређена је и подељена између Јавног и 

Приватног партнера, тако да Приватни партнер сноси ризике: 

- оштећења имовине крајњих корисника и трећих лица приликом вршења услуге, 

- инвестирања финансијских средстава у аутобусе наменских карактеристика и капацитета, 

- ризик понуде, 

- повећаних трошкова у случају замене, шлепања и поправке неисправних или оштећених аутобуса и 

- неизвршења услуга на уговорени начин. 

 

Категоризација ризика у складу са овим јавним уговором, одређена је и подељена између Јавног и 

Приватног партнера, тако да заједнички сносе ризике: 

- политички ризици 

- финансијски (финансирање услуге из Буџета) и  

- ризик тражње 
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- финансијски ризик – инфлација,  

- промене опште законске регулативе и 

- виша сила. 

Члан 15. 

Обавеза доставе извештаја о реализацији услуге превоза 
У складу са чланом 63. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, Јавни партнер је 

дужан да континуирано прати рад Приватног партнера и извршавање његових обавеза из Јавног уговора, 

као извршавање свих плаћања у складу са Јавним уговором и предузима све правне радње у складу са 

одредбама Јавног уговора, осталим овлашћењима, као и одредбама поменутог Закона. 

Приватни партнер је дужан да доставља Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности Општинске управе општине Топола месечне и годишње извештаје о реализацији услуге 

превоза. Месечни извештај мора да садрже податке о пређеним километрима , као и о реализацији 

полазака. 

Годишњи извештај мора поред синтезе месечних извештаја о реализацији, да садржи и бројно 

стање и структуру возила на дан 31. децембра, податке о оствареним приходима и расходима Приватни 

партнера по основу обављања уговорених услуга, као и све друге податке од значаја за обављање превоза 

на захтев Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине 

Топола или Одељења за инспекцијске послове. 

Годишњи извештај за претходну годину Приватни партнер доставља најкасније до 30. јануара 

текуће године за претходну годину. 

Члан 16. 

Изјаве и гаранције 

Приватни партнер закључењем овог Уговора даје следеће изјаве 

1) Приватни партнер ће пружати услуге превоза из овог Уговора са пуном пажњом, благовремено и 

професионално.  

2) Приватни партнер ће пружати услуге искључиво у складу са одредбама овог Уговора и 

релевантних закона. 

3) Приватни партнер има пуну способност и овлашћење да закључи овај Уговор и да изврши своје 

обавезе из Уговора, без потребе за пристанком, сагласношћу, одобрењем или овлашћењем које није 

претходно прибављено.  

4) Приватни партнер ће током целог трајања Уговора испуњавати услове неопходне за обављање 

Услуга превоза у складу са условима предвиђеним у конкурсној документацији, овом Уговору и 

важећим законима.  

Јавни партнер потписом овог Уговора даје следеће изјаве  

Јавни партнер је сагласан: 

1) да Приватном партнеру обезбеди све неопходне инфраструктурне услове и капацитете за пружање 

услуга превоза из овог Уговора; 

2) да пружи Приватном партнеру сву објективно могућу и законом дозвољену помоћ и подршку у 

вези са организовањем превоза путника; 

3) да има пуну способност и овлашћење да закључи овај Уговор и да изврши своје обавезе из 

Уговора, без потребе за пристанком, сагласношћу, одобрењем или овлашћењем које није претходно 

прибављено; 

4) да плати Приватном партнеру у року од 45 дана од дана фактурисања фактуру за претходни месец. 

Члан 17. 

Промене услова превоза  
Јавни партнер задржава право да, у зависности од промена превозних захтева корисника услуга, 

промене интезитета и праваца токова корисника услуга, или измена у путној инфраструктури, може 

вршити корекције линија и редова вожње, које за последицу могу имати промене у капацитету возила или 

промене у укупној километражи, искључиво уз писану сагласност Приватног партнера.  

Измене из претходног става обухватају: успостављање нових линија, укидање или измене трасе 

постојећих линија, измене елемената линије и/или реда вожње на линији тако што ће се повећати/смањити 

број возила на линији, изменити капацитет возила, повећати или смањити број полазака, изменити времена 

полазака, време вожње, број стајалишта и слично. 

Члан 18. 

Накнада за Приватног партнера 

Приватни партнер ће приход од обављања услуга превоза остваривати наплаћивањем од Наручиоца 

месечне уговорене накнада која се утврђује по броју пређених километара и уговорене цене по километру, 
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коју ће Јавни партнер исплаћивати Приватном партнеру на месечном нивоу током свих 5 година трајања 

Јавног уговора. 

Јавни партнер се обавезује да Приватном партнеру обезбеди средства из буџета општине Топола за 

обављање јавног линијског приградског превоза путника на територији општине Топола на основу 

уговореног транспортног рада односно остварених километара по јединичној цени достављеној у понуди 

број 11/2021 од 04.10.2021.године, која је саставни део овог уговора. 

За обављени превоз Општина Топола ће Приватном партнеру исплаћивати бруто износ у динарима 

(са ПДВ)  по километру за укупно пређену километражу на уговореним линијама за календарски месец за 

који се врши плаћање, а по уговореној цени километра на приградским линијама у текућем обрачунском 

месецу. 

Јавни партнер се обавезује да у року од 45 дана од дана фактурисања уплати Приватном партнеру 

фактуру за претходни месец. 

Исплата коначног месечног обрачуна за претходни месец вршиће се по приспећу фактуре 

Приватног партнера, а коју Приватни партнер доставља до 05. у текућем месецу, за претходни месец. 

Уговорне стране предвиђају могућност повећања обима транспортног рада или превежених 

километара до 10%, у случају потребе. 

Члан 19. 

Промена уговорене цене 

Цене превоза путника у јавном линијском приградском саобраћају на територији општине Топола 

износи 97,00 динара (РСД) по километру (км) без ПДВ-а. 

Корекције цена вршиће се када поједини параметри који учествују у цени узрокују укупну промену 

цене већу од +/-5% у односу на почетну цену и то по следећој методологији поређења трошкова: 

- Трошак горива ће се поредити са малопродајном ценом горива евро дизел према званичном 

малопродајном ценовнику NIs-a.  

- Трошак амортизације ће се поредити са променом средњег курса евра у односу на динар према  

званичним подацима НБС. 

- Трошак зараде запослених ће се поредити са променом званичних података Републичког завода за 

статистику о просечној заради у Републици Србији на месечном нивоу. 

- Индекс потрошачких цена ће се вредновати према званичним подацима Републичког завода за 

статистику. 

Нова или коригована цена ће се израчунавати према формули НЦ = ПЦ * ФК 

где су:НЦ – нова цена, ПЦ – почетна цена, ФК – фактор корекције 

а фактор корекције ће се такође израчунавати по посебној формули у складу са следећом 

формулом: 

ФК = 0,35* НЦГ/ПЦГ + 0.15*НЦА/ПЦА + 0.35*ВБЗ/ПБЗ + 0.15*ПИЦ 

где су: 

НЦГ – нова цена горива, ПГЦ – почетна цена горива, НЦА – нова цена амортизације (нови курс 

евра по средњем курсу НБС), ПЦА – почетна цена амортизације (почетни курс евра по средњем НБС), ВБР 

– важећа бруто зарада, ПБЗ – почетна бруто зарада, ПИЦ –промена индекса цена која се рачуна на начин 

што се износ промене индекса цена подели са 100 и сабере са 1 (нпр код промене од 3%, износ 3 се дели са 

100 добија се 0.03 исти се сабира са 1 и као ПИЦ уврштава вредност 1,03). 

Надлежни орган општине Топола – Скупштина Општине Топола обавезан је да одговори на захтев 

Приватни партнера за корекцијом цене због промене улазних параметара који утичу на трошкове превоза у 

складу са представљеном формулом.  

Корекција цене важи од датума усвајања захтева.  

Цене комуналне услуге  уговореног превоза се образују на основу елемената за образовање цена 

комуналних услуга прописаних Законом о комуналним делатностима и тарифне политике Општине 

Топола.  

Члан 20. 

Одређивање цене  

Скупштина општине Топола не може вршити промену цене ових комуналних услуга тако да доводи 

вршиоца комуналне делатности у незавидан положај тако да му се нарушава редовно и нормално 

пословање, планиране инвестиције у току пројекта, као и остваривање пословних резултата. 

Јавни партнер је, преко Одељењa за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске 

управе општине Топола, у обавези да прати параметре који утичу на измену тарифне политике и уговорене 

цене превоза. 
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Члан 21. 

Средства обезбеђења 

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза Приватни партнер је дужан да обезбеди средства 

обезбеђења– 2 (две) оверене и потписане бланко менице са клаузулом без протеста, регистроване у НБС, 

потписана менична овлашћења и депо картон не старији од 6 месеци.Менице гласе на износ у висини од 

10% од вредности посла, обрачунатог на годишњем нивоу. Меница може бити активирана ради отклањања 

штете настале лошим квалитетом или не пружањем услуга од стране Приватног партнера. 

У случају стечаја или ликвидације пословне банке која је издала средство обезбеђења, Приватни 

партнер је у обавези да без одлагања достави ново средство обезбеђења друге пословне банке у 

Републици Србији.  

Члан 22. 

Осигурање 

Приватни партнер се обавезује да има закључен уговор о осигурању са осигуравајућом кућом за 

свако возило које користи за пружање услуге превоза, као и осигурање путника током целог периода 

важења Уговора.  

Приватни партнер је такође одговоран да одржава код осигуравача, о свом трошку, током трајања 

Уговора, осигурање од професионалне одговорности које ће бити адекватно да покрије разумне и 

уобичајене трошкове за све губитке и штете (укључујући и индиректне губитке и штете) које Приватни 

партнер, његови запослени, повезана лица, подизвођачи, проузрокују током обављања пословних 

активности из овог Уговора. 

Члан 23. 

Оправдано неиспуњење и кашњење у извршењу услуга превоза из Уговора 

У току важења реда вожње, превоз се може привремено обуставити или изменити само у случајевима: 

1) прекида саобраћаја због више силе или извођења радова на реконструкцији пута; 

2) због мера надлежног органа које непосредно утичу на ограничење саобраћаја, док те мере трају;  

3) или других оправданих околности. 

Приватни партнер је дужан да о обустави, односно измени превоза из става 1. овог члана, одмах 

обавести Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине 

Топола и одељење Јавног партнера надлежно за инспекцијске послове – саобраћајну инспекцију. 

Приватни партнер је у обавези да у случајевима оправданог неиспуњења и кашњења у пружању Услуга 

превоза, а у договору са Јавним партнеромм, обезбеди алтернативни превоз у односу на уговорени на 

начин да се што мање омета обављање превоза.   

Члан 24. 

Неоправдано неиспуњење и кашњење у извршењу услуга превоза из Уговора 

Свако друго неиспуњење или кашњење реда вожње у вези превоза, осим оних наведених у 

одредбама члана овог Уговора, сматра се неоправданим неиспуњењем и кашњењем у извршавању услуга 

превоза из Уговора.  

Приватни партнер је дужан да одмах обавести Одељењe за буџет, финансије, привреду и 

друштвене делатности Општинске управе општине Топола и саобраћајну инспекцију у случајевима када 

због квара возила на линији, саобраћајне незгоде у којој је учествовало његово возило, застоја у саобраћају 

и других објективних околности није у могућности да обави превоз, као и да одмах предузме мере да се 

превоз путника обезбеди на други начин (замена возила, укључење возила другог превозника и др.). 

Приватни партнер је дужан да у случају када није у могућности да обави превоз према 

регистрованом реду вожње, најкасније 15 (петнаест) минута пре отпочињања превоза о томе обавести 

Одељењe за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола и 

саобраћајну инспекцију и да обезбеди да се превоз путника обезбеди на други начин. 

За сваки неодржан полазак у току месеца чији разлог није прекид саобраћаја због више силе, 

извођења радова на путу или мера надлежног органа којима се ограничава саобраћај, Приватном партнеру 

се утврђују пенали у новчаном износу од 5% од месечне фактуре. 

 Приватни партнер има обавезу плаћања пенала и то 10.000,00 РСД за свако кашњење у 

приградском превозу. 

Јавни партнер је дужан да писменим путем обавести Приватног партнера у случајевима наплате 

казне. 

Члан 25. 
Изузетно, Приватни партнер може привремено из оправданих разлога вршити одступања од 

регистрованих линија, за које постоје регистровани и оверени редови вожње, у погледу скраћења, 

продужења и/или измене трасе линија, о чему мора претходно обавестити Јавног партнера. Ово 
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обавештење мора да садржи разлог и временско трајање одступања од регистрованих линија. По добијању 

писане сагласности Приватни партнер може да информише кориснике услуга о наведеном одступању. 

Члан 26. 

Промене прописа 
Под променом прописа из овог члана се подразумева измена која је наступила након дана 

закључења овог уговора и која се није могла предвидети у време закључења Уговора. 

Ако дође до измене важећег прописа или постане извесно да ће до такве измене доћи (било на нивоу 

Републике Србије, било локално на нивоу Наручиоца), свака Уговорна страна треба оној другој доставити 

писано мишљење о могућим последицама такве измене, при том наводећи:  

- да ли је потребно изменити одредбе овог Уговора како би се исти ускладио са одредбама 

измењеног прописа; 

- да ли је потребно изменити услове пружања услуге превоза и у ком обиму; 

- сваки губитак прихода Приватни партнера који може настати услед измена прописа; 

- свако повећавање трошкова реализације пројекта услед измена прописа. 

Уговорне стране су сагласне међусобно расправити питања из става 2. овог члана, те размотрити 

методе и начине којима се могу умањити последице измене прописа, како иста за последицу не би имала 

раскид Уговора. 

У случају промене релевантних прописа (како на нивоу Републике Србије тако и на локалном нивоу 

Наручиоца) који утичу на било који елемент предвиђен овим Уговором и значајно утичу на положај 

Приватни партнера, нарочито у погледу цене и услове пружања услуга, Приватни партнер ће имати право 

да предложи измену Уговорених услова пружања Услуга у складу са насталим променама прописима.  

Члан 27. 

Престанак и раскид уговора 
Јавни партнер поверава на временски период од 5 (пет) година од момента потписивања овог 

уговора, а Приватни партнер прихвата обављање комуналне делатности јавног градског и приградског 

превоза путника и пружања станичне услуге на територији општине Топола. 

Јавни уговор производи правно дејство од момента потписивања, док почетак примене, односно 

обављања услуга, почиње од момента увођења у посао Приватни партнера од стране Јавног партнера које 

се мора извршити најкасније у року до 15 дана од момента потписивања истог. У оквиру остављеног 

припремног периода Приватни партнер и Јавни партнер морају обавити све припремне радње и испунити 

све предуслове за вршење предметне у слуге у складу са позитивним прописима. 

Члан 28. 

Ни једна од уговорених страна не може раскинути једнострано уговор у случајевима када друга 

уговорена страна испуњава своје уговорене обавезе. У случају да једна од уговорних страна једнострано 

раскине уговор а да друга уговорна страна испуњава уговорне обавезе оштећена уговорна страна која је 

уредно измеривала обавезе има право на надокнаду штете у висини изгубљене добити у оквиру укупно 

уговореног а не реализованог уговора.  

 У случају да Приватни партнер откаже овај уговор дужан је да обавља превоз путника током 

отказног периода од 150 дана, односно до избора другог Приватни партнера. 

 У случају да Приватни партнер обустави превоз путника мимо отказног рока, односно рока из 

става 2. овог члана, Јавни партнер ће обезбедити другог Приватног партнера на начин предвиђен Законом. 

 Уговор се може раскинути у случајевима, када Приватни партнер: 

- не обавља превоз дуже од пет дана узастопно у току године, 

- не обавља превоз дуже од десет дана кумулативно у току године, 

- не обавља превоз у обиму од најмање 50% од броја полазака на једној линији током једног месеца, 

без сагласности Јавног партнера и 

- линију прода или уступи другом Приватни партнеру. 

Када Јавни партнер сматра да Приватни партнер не извршава своје уговорне обавезе, дужан је 

Приватном партнеру доставити писмени допис са детаљним образложењем уочених неправилности у 

спровођењу Јавног уговора, са роком за отклањање неправилности. У случају да и после писаног 

упозорења у остављеном року Приватни партнер не отклони неправилности из упозорења, Јавни партнер 

може захтевати раскид уговора. 

Уговор се не раскида уколико Приватни партнер прода правно лице или део правног лица под 

условом да нови власник и правно лице обезбеди све уговорне обавезе и гаранције  које је склопио  

Приватни партнер  по овом уговору. У том случају ново правно лице преузима сва права и обавезе по овом 

уговору које је имао  овде постојећи Приватни партнер, а Јавни партнер задржава сва права и обавезе које 

је имао по основу овог уговора са овде уговореним Приватним партнером. 
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У случају да Јавни партнер не измирује своје обавезе према Приватни партнеру које проистичу из 

предметног Уговора дуже од два месеца, Приватни партнер може писаним путем поднети захтев за раскид 

Уговора са отказним роком од 30 (тридесет)дана. 

Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим Уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе пропорцијонално трајању више силе, осим ако природа околности више силе 

није таква да проузрукује неопходност дужег продужења рокова. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у Уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом 

силом.  

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, локална или светска пандемија, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и 

извоза, пандемије, измена законских прописа...) и слично.  

Уговорна страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

Члан 29. 

Приватни партнер има искључиво право обављања комуналне делатности линијског приградског 

превоза путника на територији општине Топола на претходно утврђеним линијама превоза из члана 1. овог 

Уговора. 

У складу са наведеним у ставу 1. овог члана Приватни партнер нема право да линије превоза, 

односно предметну услугу, пренесе на треће лице. 

У изузетним случајевима законите промене  правне форме Приватни партнера (спајање из 

припајања,подела уз оснивања,одвајање уз припајање или продаја правног лица )  у току уговореног 

периода , Приватни партнер има право да сходно позитивним законским прописима који дефинишу ову 

област и без сагласности јавног партнера изврши наведене власничке и организационе трансформације.У 

том случају новоформирано правно лице или нови власник се обавезују да преузму све обавезе и права по 

основу овог уговора као као и све дате гаранције по достављеним понудама и уговору везано за јавну 

набавку која је предмет уговарања са Приватним партнером који је склопио овај Јавни уговор, а Јавни 

партнер такође име сва права и обавезе из овог уговора са новим правним субјектом. 

Члан 30. 

Обавеза чувања података 

Уговорне стране се обавезују да ће све податке и информације које су им учињене доступним 

закључењем овог Уговора, чувати као тајну у складу са законом и добрим пословним обичајима, и да исте 

неће делити са трећим лицима. 

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на дељење информација државним органима у складу са 

законом, или нужно дељење информација од стране уговорних страна у сврху испуњења услова из овог 

Уговора. 

Обавезе из ове одредбе важиће 5 (пет) година након престанка овог Уговора. 

Члан 31. 

Виша сила 

Пропуст уговорних страна да испуне било које обавезе или одредбе из овог уговора не доводи до 

захтева једне уговорне стране према другој, нити ће се то сматрати повредом овог уговора, уколико је 

такво неиспуњење последица више силе. 

Виша сила, у смислу става 1. овог члана, подразумева сваки непредвидив или неизбежан догађај 

који је изван моћи и воље уговорних страна. У сваком случају, под вишом силом се подразумева сваки 

догађај, околност или комбинација догађаја и околности, који излазе из круга редовних догађаја и 

околности на које је уговорна страна могла утицати, односно који нису проузроковани кривицом или 

непажњом уговорне стране, а који су настали на дан односно након закључења овог уговора и који утичу 

на извршење и остварење права и обавеза које произлазе из овог уговора, а чији утицај уговорне стране, и 

поред разумне пажње, нису могле да предвиде, спрече, отклоне или ублаже. 

Уговорна страна која је погођена дејством више силе дужна је да достави писано обавештење 

другој страни о догађајима и/или околностима који представљају вишу силу у смислу овог члана чим то 

постане објективно могуће по насупању више силе, у којем ће та уговорна страна навести које од својих 

обавеза је спречена да изврши током дејства више силе. Пошто достави наведено обавештење другој 

уговорној страни, страна која је погођена дејством више силе ће наставити да обавештава другу уговорну 

страну, писаним путем, о сваком будућем суштинском развоју догађаја и/или околностима више силе по 

овом уговору, чим то постане изводљиво, као и о разумно очекиваном дану када ће страна која је погођена 

дејством више силе бити у могућности да настави са испуњењем својих обавеза. 



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI    Број 14    18. октобар 2021.   страна 205 

 

 

 
У случајевима наступања дејства више силе у смислу овог члана, долази до привременог одлагања 

примене овог уговора, а обавезе из овог уговора се привремено обустављају до престанка догађаја дејства 

више силе. 

По престанку дејства више силе, период важења овог уговора продужава се за период једнак 

периоду деловања више силе. 

У случају трајања дејства више силе у континуираном периоду дуже од 180 дана, свака уговорна 

страна може једностраном изјавом раскинути овај уговор на начин предвиђен чланом 28. овог Уговора. 

Члан 32. 

Заштита животне средина и заштита на раду 

Приватни партнер се обавезује да у обављању своје делатности и обављању других активности 

обезбеди рационално коришћење природних богатстава, планирање и предузимање мера којима се 

спречава угрожавање животне средине у складу са важећим прописима. 

Приватни партнер се обавезује да ће у обављању своје делатности поштовати важеће законе о 

заштити на раду, заштити деце, омладине и жена, што укључује и поштовање међународних конвенција 

које су правно обавезујуће у Републици Србији, као и све друге важеће законе и подзаконска акта 

Републике Србије. 

Члан 33. 

Решавање техничких неспоразума 

 У случају неспоразума између страна који су техничке природе, предмет неспоразума се прослеђује 

на коначно решавање трећем лицу кога заједнички именују Приватни партнер и Јавни партнер у року од 15 

дана од дана настанка предметног неспоразума. Треће лице ће решити неспоразум у року од 30 дана од 

дана подношења захтева за решавање неспоразума трећем лицу од стране Приватни партнера и/или Јавног 

партнера. Одлука трећег лица је обавезујућа за уговорне стране, а накнада за рад трећег лица на решавању 

предмета неспоразума биће плаћена од стране која изгуби спор, док ће свака уговорна страна сносити 

трошкове својих правних саветника и друге трошкове који нису накнада за рад трећег лица. 

 Током периода који почиње на дан када Приватни партнер и/или Јавни партнер доставе трећем 

лицу из става 1. овог члана захтев за решавање предмета неспоразума и завршава се на дан када треће лице 

донесе одлуку, рокови за извршење обавеза одговарајуће уговорне стране не теку, осим ако надлежни суд 

не одлучи другачије. 

 Уколико уговорне стране не буду могле заједнички да именују треће лице за решавање техничких 

неспоразума дуже од три месеца, сматра се да је наступио општи (правни) спор. 

Члан 34. 

Решавање општих (правних) спорова 

 Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове, несугласице или захтеве који проистекну из 

или у вези са овим уговором или неизвршењем уговорних обавеза, раскидом или ништавношћу овог 

уговора. 

 У случају када у вези општих (правних) спорова уговорне стране не могу споразумно да реше спор, 

због чега наступи неизвршавање уговорних обавеза било које уговорне стране дуже од три месеца, 

уговорне стране су сагласне да се спор реши у судском поступку. 

 Свака уговорна страна је овлашћена да, уколико наступи услов из става 2. овог члана, покрене 

тужбом парнични поступак пред надлежним судом. 

За све спорове у вези овог уговора уговара се надлежност Привредног суда према месту Јавног партнера-

Општине Топола. 

У случају да након наступања услова из става 2. овог члана ни једна уговорна страна не искористи 

овлашћење из става 3. овог члана, након чега уговорне стране поново успоставе односе у складу са овим 

уговором, престаје важење овлашћења из става 3. овог члана. 

Члан 35. 

Измене Уговора 

Све накнадне измене и/или допуне ће бити обавезујуће, односно важиће само ако су сачињене у 

писаној форми и потписане од овлашћених представника сваке уговорне стране. 

На захтев јавног, односно приватног партнера или банке, односно друге финансијске институције 

јавни уговор се може изменити. 

Измене из става 1. овог члана не могу да обухвате следеће одредбе: 

1) предмет уговора; 

2) рок на који је уговор закључен. 

На поступак измене јавног уговора, примењују се одредбе Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама и Закона о јавним набавкама којима се уређује закључење уговора. 
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На питања која се односе на јавне уговоре, а која нису посебно уређена овим законима, примењиваће 

се одредбе закона којим се уређују облигациони односи.  

Члан 36. 

Стабилизациона клаузула 

У случају промене прописа након закључења јавног уговора који погоршавају положај Приватног 

или Јавног партнера, уговор се може изменити без ограничења из члана 50. ЗЈППК, а у обиму који је 

неопходан да се Приватни, односно Јавни партнер доведе у положај у коме је био у моменту закључења 

јавног уговора, с тим да рок трајања јавног уговора ни у ком случају не може бити дужи а ни краћи од рока 

одређеног чланом 18. став 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама. 

Члан 37. 

Одрицање 

Пропуштање било које уговорне стране да оствари било које своје право или овлашћење добијено 

на основу овог Уговора или да инсистира на строгој усклађености са било којом обавезом или условом 

овог Уговора не представља одрицање од било којег права које има по овом Уговору. 

Члан 38. 

Неважност појединих одредби  

Уколико за било коју одредбу овог Уговора буде утврђено да је неважећа или ништава, то неће 

утицати на пуноважност осталих одредби. У том случају, уговорне стране ће преговарати у доброј вери са 

циљем да измене и допуне овај Уговор како би се на законит начин реализовала њихова намера која је 

проузроковала неважеће или ништаве одредбе. 

Члан 39. 

Уговорне стране су сагласне да ће се за све што није предвиђено овим Уговором примењивати  

одредбе  Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УС Ји 57/89, 

„Сл. лист СРЈ ”, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља „Сл. гласник РС ”, бр. 18/2020) и 

другим важећим прописима који регулишу ову материју. 

У случају евентуалног спора по овом Уговору, уговорне стране ће спорна питања решавати 

споразумно, а, уколико то није могуће, спор ће решавати пред заједнички одабраним медијатором. 

Уколико се спорови не могу решити ни споразумно ни посредовањем медијатора, спорови ће се онда 

решавати путем надлежног месног привредног  суда. 

Члан 40. 

Накнада штете 

Свака уговорна страна ће обештетити, бранити и заштити другу уговорну страну од и против било 

ког и свих трошкова, штети, казни или других обавеза (укључујући разумне трошкове адвоката) које 

проистичу из било ког материјалног кршења овог Уговора учињеног од стране која обештећује. Међутим, 

ни у ком случају неће укупна одговорност стране која обештећује другу Уговорну страну прећи износе 

плаћене на основу овог Уговора. 

Члан 41. 

Завршне одредбе 

Овај Уговор, укључујући све анексе, представља основ свих обећања, споразума и услова у погледу 

свог предмета, замењује све комуникације које му претходе, а које се односе на исти предмет и као такав 

представља целокупан споразум уговорних страна. 

Члан 42. 

Број примерака Уговора 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака од којих свака уговорна страна задржава по 

3 (три) примерка.  

Сваки уредно потписани примерак овог Уговора има значење оригинала и производи подједнако 

правно дејство.  

„Јањушевић” д.о.о.                                    ОПШТИНА ТОПОЛА 

Никола Јањушевић                     Игор Петровић, с.р. 

-8- 

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,број 88/2019), члана 40 

став 1. тачка 11. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ брј 2/2019 )  и члана 154.  став 2. и 

155. став 1. Пословника Супштине општине Тополаа  („Сл. гласник СО Топола, бр. 3/2019), на предлог 

Општинског већа општине Топола, 

 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године донела је 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА  ИЗБОР ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ТОПОЛА“ ТОПОЛА 
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I Покреће се поступак за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ из 

Тополе, ул. Миливоја Петровића Блазнавца (у даљем тексту: ЈКСП „Топола“). 

II  Поступак из тачке 1. ове одлуке спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора 

јавног  предузећа општине Топола ( у даљем тексту: Комисија), на основу Огласа о јавном конкурсу за 

избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола  у складу са Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2019) и  Уредбом о мерилимима за 

именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16).  

III  Огласом о јавном конкурсу, који је саставни део ове Одлуке, наведени су услови за именовање 

директора утврђени Законом о јавним предузећима и оснивачким актом Јавног предузећа.  

IV  Оглас о јавном конкурсу објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном 

гласнику СО Топола“, дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на 

интернет страници општине Топола. 

V Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Топола“. 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ТОПОЛА                               ПРЕДСЕДНИК 

Број:  020-558/2021-05- I                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана:  16.10.2021. године                                          Владимир Радојковић, с.р. 

 

Скупштина општине Топола, на основу члана  36. став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије”, број 15/16 И 88/2019), Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 

избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ Топола,  објављује: 

 

ОГЛАС 

о јавном конкурсу за избор  директора   

Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ Топола 

 

1. Расписује се јавни конкурс  за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа  ,,Топола“, чији 

је оснивач општина Топола, ради именовања на период од четири године. 

 

2.  Подаци о  јавном предузећу:   
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално стамбено предузеће ,,Топола“. Скраћено 

пословно име је ЈКСП ,,Топола“. 

Седиште предузећа је у Тополи, улица Миливоја Петровића-Блазнавца број 6 

ПИБ: 101223270 

Матични број:  07123582 

Претежна шифра делатности је: 36.00 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;  

Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком о организовању  Јавног комуналног стаменог  предузећа 

„Топола“ Топола ( ''Службени гласник СО Топола'', број    1/2002; 6/2013 и ..........  ).  

Претежна делатност Јавног предузећа је: 

36.00  Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

 

3. Радно место:   

Директор Јавног комуналног стамбеног предузећа  ,,Топола“ Топола,  

Директор се именује на период од четири године. 

 

4. Услови за именовање директора Јавног предузећа : 

Кандидат за избор, односно именовање  директора Јавног комуналног  стамбеног предузећа  ,,Топола“ 

Топола  мора испунити следеће услове: 

- да је пунолетно  и пословно способно лице; 

- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из  алинеје 

2. ове тачке;  

- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима  

Јавног предузећа;  

- да познаје област корпоративног управљања;  

- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
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- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке; 

- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;  

- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:  

 а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  

 б) обавезно психијатријско лечење на слободи;  

 в) обавезно лечење наркомана;  

 г) обавезно лечење алкохоличара;  

 д) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у 

податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на 

други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује 

правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник РС”, бр. 65/16). 

 

6. Место рада: Топола, на адреси седишта Јавног  предузећа. 

 

7. Рок за подношење пријава : 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику 

РС“. 

 

8. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о 

познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања, 

  

Уз пријаву са личном и радном биографијом (са   навођењем на којим пословима, са којом стручном 

спремом и у ком периоду је стечено радно искуство до подношења пријава ) прилажу се докази о 

испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:  

-    Извод из матичне књиге рођених ( издат у складу са Законом о матичним књигама),  

-    Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног органа),  

-    Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у 

''Службеном гласнику РС“),  

-    Диплома о стручној спреми,  

-    Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет 

година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање), 

-    Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног 

предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице  има најмање три године радног искуства 

на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа, са  краћим описом послова које је обављао  

до подношења пријава.), 

-    Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други 

акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова), 

-    Изјава кандидата да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке оверена у складу са Законом. 

-     уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење 

надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то: 

 a)    обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 б)    обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 в)    обавезно лечење наркомана, 

 г)    обавезно лечење алкохоличара; 

 д)    забрана вршења позива, делатности и дужности 

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће  

одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

Сва докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. 

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на  јавни конкурс  са документацијом и доказима подносе  

се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије 

органа Општине Топола, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине 

Топола, на адресу: 
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,, СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ТОПОЛА“ 

Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа општине Топола, са 

назнаком:  

„За јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ Топола“– 

НЕ ОТВАРАЈ“ 

Булевар Краља Александра I бр 9. 

 

10. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Славица Прокић, радник Општинске 

упрве општине Топола, e-mail: slavicaprokic@topola.com, телефон број 034/6811-008, локал 102. сваког 

радног дана од 8 до 14:30 часова. 

-9- 

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени гласник Републике 

Србије“, број 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др. Закон), члана 40. став 1, 

тачка 29. 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), а уз сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  Републике Србије, број 320-11-7868/2021-14 од 

31.08.2021. године 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године, доноси 

 

ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА  2021. ГОДИНУ 

 

УВОД  

 

            Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Топола за 2021. годину  (у даљем тексту: Годишњи програм) садржи  податке о: површинама 

пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама, преглед површина пољопривредног 

земљишта по облицима својине по катастарским општинама, преглед површина пољопривредног 

земљишта по класама и културама,  корисницима пољопривредног земљишта у дражавној својини, 

закупцима пољопривредног земљишта у државној својини, пољопривредно земљиште у државној својини 

груписано по катастарским парцелама са површином државног удела,  површине  пољопривредног 

земљишта у државној својини које су планиране за давање у закуп  (једна или више катастарских парцела) 

са бројем катастарске парцеле, површином, класом и културом, укупној површини пољопривредног 

земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп, површине пољопривредног земљишта у 

државној својини које нису обухваћене закупом или давањем на коришћење без плаћања накнаде, као и  

врсту и обим радова на уређењу пољопривредног земљишта које треба извршити у периоду за који се 

програм доноси.    

 Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Топола за 2021. годину, образована решењем Општинског већа општине 

Топола број 020-103/2020-05-III од 15. 06. 2020. године, на основу члана 64а Закона о пољопривредном 

земљишту (“Службени гласник Републике Србије,, број 62/2006, 65/2008-др. Закон, 41/2009 и 112/2015, 

80/2017 и 95/2018-др. Закон) упутила је у законском року јавни позив  за достављање захтева за право 

пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини ради израде Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2021. годину. По 

објављеном јавном позиву није било заинтересованих лица за коришћење права пречег закупа по основу 

власништва на инфраструктури и по основу узгоја и држања животиња.    

 У складу са чланом, 61. став 1, 2, и 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. Закон, 41/2009 и 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др. Закон), председник 

Општине Топола је расписао Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2021. годину број 320-

227/2020-03 од 24.06.2020. године,  а ради израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Топола за 2021. годину.  По објављеном јавном позиву 

било је једно заинтересдовано лица за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини без плаћања накнаде и то Средња школа „Краљ Петар I“ из Тополе. 

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Топола за 2021. годину урађен  је   на   бази   података  Републичког геодетског завода. 
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I ОПШТИ ДЕО 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

1.1 Положај и величина територије 
Општина Топола се налази у централном делу Шумадије и захвата сливове реке Јасенице и реке 

Кубршнице.  Укупна површина територије општине Топола износи 356,45 km
2 .

 

Системом државних путева, Топола је повезана са суседним општинама Шумадијског 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. 

  Општина Топола обухвата 31 насеље од чега је 30 сеоских. Територија општине Топола 

подељена је на 29 катастарских општина и располаже са укупно 28.401,7464 хектара пољопривредног 

земљишта, од чега је 97,44% у приватном власништву. 

 

 1.2 Рељеф 
Главне црте морфолошке структуре рељефа чини саставни део рељефа високе (југозападни део 

општине) и ниске Шумадије (источни и североисточни део општине) представљен типичним шумадијским 

валовито-брежуљкасто-планинским тереном. 

Највиша тачка на територији општине налази се на Руднику на апсолутној висини 1080м,  а 

најнижа тачка налази се у алувијалној равни Кубршнице, на апсолутној надморској висини 128 м у атару 

села Рајковца и Маскара. 

            На основу хипсометријских података рељефа на низију до 200м. апсолутне висине долази 36,2% 

(око 129км
2
), на висински појас од 200 до 500м 56,4% (око 201км

2
), затим на брдско-планиснки рељеф од 

500 до1000м-6,4% (око 23км
2
) и само 1% територије тополске општине прелази апсолутну висину од 

1000м (3км
2
). 

Низија се протеже дуж реке Кубршнице и једним делом Јасенице, а брдско планински рељеф 

представљен је падинама Рудника и Венчаца. 

 

1.3 Типови земљишта 
Типови земљишта на подручју општине Топола условљени су рељефом, геолошким саставом 

подлоге и климатским приликама. 

У долинама реке Јасенице и Кубршнице заступљен је алувијум, на терасама и нижем побрђу  

преовлађује смоница, а на вишем побрђу у западном делу општине гајњача. 

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 дехумификације, тако 

да је већ данас њихова призводна моћ знатно смањена у односу на потенцијалне могућности земљишних 

типова – смоница, гајњача, донекле и алувијума. 

 

1.4 Пољопривредно земљиште 
Пољопривредно земљиште општине Топола простире се на  28.401,7464 хектара. Конфигурација 

терена заједно са климатским факторима омогућава гајење разноврсних пољопривредних култура. Највећи 

део укупне пољопривредне површине чине оранице које заузимају 66,46%. Воћњаци чине 17,12% укупне 

пољопривредне површине, виногради 4,22%, ливаде 6,05% и пашњаци  обухватају 3,84 % у укупној 

пољопривредној површини, док остало земљиште заузима 2,31%. 

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. 

 

2. ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
Власник, закупац, односно корисник пољопривредног земљишта дужан је да пољопривредно 

земљиште, без обзира на облик својине, обрађује, примењује потребне агротехничке мере по принципима 

добре пољопривредне праксе, да се стара да не дође до умањења његове плодности и да га одржава у 

функцији пољопривредне производње.  
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Тренутно стање заштите пољопривредног земљишта у општини Топола захтева пре свега 

предузимање мера на спречавању коришћења пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе,  

предузимање мера на спречавању уситњавања обрадивог пољопривредног земљишта и спровођење 

редовне контроле плодности земљишта 

Заштита пољопривредног земљишта и усева од дејства града спроводи се системом противградне 

заштите. У општини Топола противградна заштита организована је преко шеснаест противградних 

станица. 

Поједини власници пољопривредног земљишта у циљу заштите пољопривредног земљишта и усева 

од дејства града предузимају и индивидуалне мере као што је постављање противградних мрежа на 

засадима воћа.  

За настанак и развој ерозионих процеса на територији општине Топола имају утицај, као и на 

другим местима, клима, геолошко-педолошка подлога, рељеф и начин коришћења земљишта. На мањем 

делу територије општине присутне су површине које се користе на антиерозиони начин, али и површине 

на којима је тај принцип нарушен и на којима је дошло до интензивирања ерозије. У питању су површине у 

катастарској општини Јарменовци које су својевремено антиерозионо уређене, међутим током протеклих 

година, услед промена надлежности,  изостала је примена мера антиерозионог газдовања на ерозионом 

подручју и ширење тих мера на остала подручја  на општини. 

Пољопривредно земљиште је изложено опасним и штетним материјама кроз следеће активности: 

-прекомерна и нестручна употреба хемијских средстава у пољопривреди,  

-употреба минералних ђубрива без претходних детаљних хемијских и педолошких анализа, што 

представља потенцијалну опасност по животну средину нарочито у селима где је интензивна повртарска 

производња у заштићеном простору, употреба воде за наводњавање без анализа хемијског састава воде, 

као и стварање дивљих депонија смећа у непосредној близини обрадивих површина. 

Општина предузима мере заштите пољопривредног земљишта кроз разне активности: 

-врши едукацију пољопривредног становништва о потреби вршења хемијске анализе земљишта, 

начину узимања узорака земљишта за анализу, прикупља узорке земљишта и доставља на анализу 

надлежним институцијама, учествује у куповини противградних ракета,  ради на санацији дивљих 

депонија. 

 

 3. УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
 Комасација пољопривредног земљишта, као једна од најсвеобухватнијих мера уређења 

пољопривредног земљишта, није спроведена на територији општине Топола. 

  Каналска мрежа за наводњавање и одводњавање није изграђена на територији општине. Овај 

проблем је нарочито изражен у сушним периодима тако да представља ограничавајући фактор за гајење 

одређених пољопривредних култура. Такође у периду високог нивоа подземних вода и великих количина 

атмосферских падавина одређене површине су поплављене.  
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обрадиво обрадиво Total остало остало Total Укупно:

1 2 3 4 5 7 8 9

Р.бр. КО

ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРАД ЛИВАДА ПАШЊАК

1 Белосавци 18,4102 0 1,1186 0 0 19,5288 1,0323 0 0 1,0323 20,5611

2 Блазнава 1,6653 0 0,5432 0,0422 0,4417 2,6924 0,4676 0 0 0,4676 3,16

3 Божурња 18,4425 0 4,8481 27,3706 0,3152 50,9764 1,1586 0 0,0488 1,2074 52,1838

4 Винча 2,7711 0 1,5374 0 0 4,3085 5,0868 0 0,0443 5,1311 9,4396

5 Горња Шаторња 8,1961 0 1,612 0 0 9,8081 0,2937 0 0 0,2937 10,1018

6
0,2939 0 5,0946 0 0 5,3885 0,837 0 0 0,837 6,2255

7 Доња Шаторња 13,0365 0 3,0609 2,374 0,1175 18,5889 0,1794 0 2,2753 2,4547 21,0436

8 Загорица 6,1788 0 0,3131 4,2123 0,827 11,5312 2,5903 0 0 2,5903 14,1215

9 Јеленац 1,0225 0 0,3529 0 0 1,3754 0,7146 0 0 0,7146 2,09

10 Липовац 1,5247 0 0 0 0 1,5247 1,4059 0 0 1,4059 2,9306

11 Маскар 5,9802 0 0 0 0 5,9802 0,6651 0 0 0,6651 6,6453

12 Овсиште 1,5123 0 0,9312 0 0,0037 2,4472 1,1952 0 0,0086 1,2038 3,651

13 Пласковац 5,971 0 1,5902 0,3739 0,2195 8,1546 0,3841 0 0 0,3841 8,5387

14 Рајковац 4,6239 0 0 0 1,2479 5,8718 0,1177 0 0 0,1177 5,9895

15
5,5585 0 12,6405 12,7716 0,338 31,3086 0,8106 0 0 0,8106 32,1192

16 Топола (село) 74,4008 0 0,0655 0,9809 3,7095 79,1567 13,4584 0 0,5248 13,9832 93,1399

17 Светлић 5,7988 0 0 0 0,0529 5,8517 0 0 0 0 5,8517

18 Војковци 4,1917 0 0 0 5,7112 9,9029 6,1259 0 0 6,1259 16,0288

19 Гуришевци 0 0 0 0 0,3438 0,3438 1,3305 0 0 1,3305 1,6743

20 Јарменовци 0,9732 0 5,2039 0 1,5882 7,7653 0,7765 0 0,1225 0,899 8,6643

21 Манојловци 0 0 0 0 0 0 0,4993 0 1,727 2,2263 2,2263

22 Горович 12,9996 0 0 0 0,5566 13,5562 0,6331 0 0,0084 0,6415 14,1977

23 Жабаре 7,5566 0 0,1565 30,4298 0 38,1429 1,1469 0 0 1,1469 39,2898

24 Јунковац 26,4683 0 9,9252 0,2959 2,3558 39,0452 1,8552 0 0,4326 2,2878 41,333

25 Клока 47,2978 0 0,1888 0 0,1999 47,6865 1,3945 0 0,05 1,4445 49,131

26 Наталинци 24,5052 0 0,237 0 3,3331 28,0753 0,9677 0 0,0775 1,0452 29,1205

27 Павловац 0,1722 0 0 0 0 0,1722 0 0 0 0 0,1722

28 Трнава 15,2229 0 2,1741 0,0583 0,4958 17,9511 1,2326 0 0,038 1,2706 19,2217

29 Шуме 33,2014 0 0,314 0,4008 0,2073 34,1235 0,3334 0 0 0,3334 34,4569

Укупно: 347,976 0 51,9077 79,3103 22,0646 501,2586 46,6929 0 5,3578 52,0507 553,3093

табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по 

катастарским општинама и културама

РИБЊАЦИ, 

ТРСТИЦИ И 

МОЧВАРЕ

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШТЕ

Доња 

Трешњевица

Топола 

(варошица)

обрадиво обрадиво Total остало остало Total Укупно:

1 2 3 4 5 7 8 9

Р.бр. КО Облик својине
ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРАД ЛИВАДА ПАШЊАК

1 Белосавци Државна РС 17,8258 0 1,1186 0 0 18,9444 0,446 0 0 0,446 19,3904

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,5844 0 0 0 0 0,5844 0,5863 0 0 0,5863 1,1707

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1061,43 0 132,7864 22,3544 112,3641 1328,9349 2,671 0 117,5298 120,2008 1449,1357

Белосавци Total 1079,8402 0 133,905 22,3544 112,3641 1348,4637 3,7033 0 117,5298 121,2331 1469,6968

2 Блазнава Државна РС 1,5183 0 0,4467 0,0184 0,4417 2,4251 0,4465 0 0 0,4465 2,8716

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,147 0 0,0965 0,0238 0 0,2673 0,0211 0 0 0,0211 0,2884

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 473,8321 0 206,5237 50,2117 15,9928 746,5603 55,6198 0 298,1875 353,8073 1100,3676

Блазнава Total 475,4974 0 207,0669 50,2539 16,4345 749,2527 56,0874 0 298,1875 354,2749 1103,5276

табела 2. Прегелд површина пољопривредног земљишта по облицима 

својине по КО

РИБЊАЦИ, 

ТРСТИЦИ И 

МОЧВАРЕ

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШТЕ

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора
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3 Божурња Државна РС 16,2985 0 4,8481 27,3706 0,3152 48,8324 1,0821 0 0,0488 1,1309 49,9633

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 2,144 0 0 0 0 2,144 0,0765 0 0 0,0765 2,2205

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 701,599 0 178,0023 59,2562 27,3018 966,1593 38,6253 0 164,2985 202,9238 1169,0831

Божурња Total 720,0415 0 182,8504 86,6268 27,617 1017,1357 39,7839 0 164,3473 204,1312 1221,2669

4 Винча Државна РС 2,7661 0 1,5299 0 0 4,296 5,0868 0 0,0443 5,1311 9,4271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,005 0 0,0075 0 0 0,0125 0 0 0 0 0,0125

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 579,0806 0 494,9782 72,2 35,0193 1181,2781 1,7763 0 168,8822 170,6585 1351,9366

Винча Total 581,8517 0 496,5156 72,2 35,0193 1185,5866 6,8631 0 168,9265 175,7896 1361,3762

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора

5 Горња Шаторња Државна РС 8,1961 0 1,612 0 0 9,8081 0,2937 0 0 0,2937 10,1018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 460,874 0 149,1448 30,182 40,5256 680,7264 38,2112 0 230,4784 268,6896 949,416

Горња Шаторња Total 469,0701 0 150,7568 30,182 40,5256 690,5345 38,5049 0 230,4784 268,9833 959,5178

6 Државна РС 0,1439 0 4,9946 0 0 5,1385 0,837 0 0 0,837 5,9755

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,15 0 0,1 0 0 0,25 0 0 0 0 0,25

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 243,2801 0 99,085 14,8598 50,6464 407,8713 35,6969 0 85,0491 120,746 528,6173

Доња Трешњевица Total 243,574 0 104,1796 14,8598 50,6464 413,2598 36,5339 0 85,0491 121,583 534,8428

7 Доња Шаторња Државна РС 12,8421 0 3,0609 2,374 0,1175 18,3945 0,1794 0 2,2753 2,4547 20,8492

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,1944 0 0 0 0 0,1944 0 0 0 0 0,1944

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 413,3011 0 166,2222 48,6625 26,3085 654,4943 42,1545 0 162,5678 204,7223 859,2166

Доња Шаторња Total 426,3376 0 169,2831 51,0365 26,426 673,0832 42,3339 0 164,8431 207,177 880,2602

8 Загорица Државна РС 4,9352 0 0,3131 0,2111 0,307 5,7664 1,3645 0 0 1,3645 7,1309

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 1,2436 0 0 4,0012 0,52 5,7648 1,2258 0 0 1,2258 6,9906

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 640,6596 0 134,4573 37,2755 158,9524 971,3448 27,4791 0 123,2329 150,712 1122,0568

Загорица Total 646,8384 0 134,7704 41,4878 159,7794 982,876 30,0694 0 123,2329 153,3023 1136,1783

9 Јеленац Државна РС 0,9114 0 0 0 0 0,9114 0,034 0 0 0,034 0,9454

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,1111 0 0,3529 0 0 0,464 0,6806 0 0 0,6806 1,1446

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 424,0896 0 79,9812 6,584 7,1233 517,7781 1,2779 0 33,7313 35,0092 552,7873

Јеленац Total 425,1121 0 80,3341 6,584 7,1233 519,1535 1,9925 0 33,7313 35,7238 554,8773

Државна Србија 

и Црна Гора

Доња 

Трешњевица
Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора
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10 Липовац Државна РС 1,2793 0 0 0 0 1,2793 1,4059 0 0 1,4059 2,6852

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,2454 0 0 0 0 0,2454 0 0 0 0 0,2454

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 449,4775 0 120,0487 91,1791 8,394 669,0993 19,1955 0 198,4159 217,6114 886,7107

Липовац Total 451,0022 0 120,0487 91,1791 8,394 670,624 20,6014 0 198,4159 219,0173 889,6413

11 Маскар Државна РС 5,9802 0 0 0 0 5,9802 0,4014 0 0 0,4014 6,3816

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0,2637 0 0 0,2637 0,2637

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 451,2859 0 44,0614 5,3921 81,0766 581,816 2,1727 0 47,0334 49,2061 631,0221

Маскар Total 457,2661 0 44,0614 5,3921 81,0766 587,7962 2,8378 0 47,0334 49,8712 637,6674

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора

12 Овсиште Државна РС 1,0183 0 0,9312 0 0,0037 1,9532 0,4042 0 0,0086 0,4128 2,366

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,494 0 0 0 0 0,494 0,791 0 0 0,791 1,285

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 540,5969 0 164,0765 59,9292 23,783 788,3856 60,2078 0 203,9023 264,1101 1052,4957

Овсиште Total 542,1092 0 165,0077 59,9292 23,7867 790,8328 61,403 0 203,9109 265,3139 1056,1467

13 Пласковац Државна РС 0,6681 0 0 0 0 0,6681 0,357 0 0 0,357 1,0251

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 5,3029 0 1,5902 0,3739 0,2195 7,4865 0,0271 0 0 0,0271 7,5136

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 362,1784 0 200,306 35,2148 21,9664 619,6656 2,1067 0 65,8691 67,9758 687,6414

Пласковац Total 368,1494 0 201,8962 35,5887 22,1859 627,8202 2,4908 0 65,8691 68,3599 696,1801

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора
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14 Рајковац Државна РС 1,8297 0 0 0 0 1,8297 0 0 0 0 1,8297

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 2,7942 0 0 0 1,2479 4,0421 0,1177 0 0 0,1177 4,1598

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 391,2076 0 50,1907 13,219 72,9499 527,5672 0,9461 0 70,716 71,6621 599,2293

Рајковац Total 395,8315 0 50,1907 13,219 74,1978 533,439 1,0638 0 70,716 71,7798 605,2188

15 Државна РС 5,5585 0 12,6405 12,7716 0,338 31,3086 0,8106 0 0 0,8106 32,1192

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 125,3598 0 49,9209 14,0439 3,0308 192,3554 2,4454 0 78,0656 80,511 272,8664

Топола (варошица) Total 130,9183 0 62,5614 26,8155 3,3688 223,664 3,256 0 78,0656 81,3216 304,9856

Државна Србија 

и Црна Гора

Топола 

(варошица)
Државна Србија 

и Црна Гора

16 Топола (село) Државна РС 73,3861 0 0,0655 0,502 3,7069 77,6605 12,6849 0 0,5248 13,2097 90,8702

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 1,0147 0 0 0,4789 0,0026 1,4962 0,7735 0 0 0,7735 2,2697

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1935,5991 0 323,7301 120,8643 269,7794 2649,9729 33,1852 0 444,8713 478,0565 3128,0294

Топола (село) Total 2009,9999 0 323,7956 121,8452 273,4889 2729,1296 46,6436 0 445,3961 492,0397 3221,1693

17 Светлић Државна РС 0,9102 0 0 0 0,0529 0,9631 0 0 0 0 0,9631

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 4,8886 0 0 0 0 4,8886 0 0 0 0 4,8886

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 519,9229 0 135,2742 20,2587 48,5109 723,9667 15,2996 0 102,5798 117,8794 841,8461

Светлић Total 525,7217 0 135,2742 20,2587 48,5638 729,8184 15,2996 0 102,5798 117,8794 847,6978

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора

18 Војковци Државна РС 4,1917 0 0 0 5,7112 9,9029 6,1259 0 0 6,1259 16,0288

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 368,8081 0 94,5302 8,4402 115,4644 587,2429 191,9522 0 401,4811 593,4333 1180,6762

Војковци Total 372,9998 0 94,5302 8,4402 121,1756 597,1458 198,0781 0 401,4811 599,5592 1196,705

19 Гуришевци Државна РС 0 0 0 0 0,3438 0,3438 0,1808 0 0 0,1808 0,5246

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 1,1497 0 0 1,1497 1,1497

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 92,8637 0 61,6739 3,5242 80,9463 239,0081 71,6898 0 86,9188 158,6086 397,6167

Гуришевци Total 92,8637 0 61,6739 3,5242 81,2901 239,3519 73,0203 0 86,9188 159,9391 399,291

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора
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20 Јарменовци Државна РС 0,7607 0 5,0581 0 1,5882 7,407 0,7765 0 0,1225 0,899 8,306

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,2125 0 0,1458 0 0 0,3583 0 0 0 0 0,3583

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 162,1459 0 122,7656 10,8155 59,6485 355,3755 80,2403 0 207,6138 287,8541 643,2296

Јарменовци Total 163,1191 0 127,9695 10,8155 61,2367 363,1408 81,0168 0 207,7363 288,7531 651,8939

21 Манојловци Државна РС 0 0 0 0 0 0 0,4993 0 0 0,4993 0,4993

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 1,727 1,727 1,727

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 89,0676 0 72,9527 6,3545 23,5462 191,921 39,3075 0 82,351 121,6585 313,5795

Манојловци Total 89,0676 0 72,9527 6,3545 23,5462 191,921 39,8068 0 84,078 123,8848 315,8058

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора

22 Горович Државна РС 12,9996 0 0 0 0,5566 13,5562 0,6331 0 0,0084 0,6415 14,1977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 447,6036 0 67,3398 26,6072 25,1452 566,6958 7,8994 0 89,8562 97,7556 664,4514

Горович Total 460,6032 0 67,3398 26,6072 25,7018 580,252 8,5325 0 89,8646 98,3971 678,6491

23 Жабаре Државна РС 7,5499 0 0,0715 30,4298 0 38,0512 0,9484 0 0 0,9484 38,9996

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,0067 0 0,085 0 0 0,0917 0,1985 0 0 0,1985 0,2902

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1092,1458 0 173,0056 67,2186 28,3018 1360,6718 62,4057 0 227,3878 289,7935 1650,4653

Горович Државна РС 13,9996 0 1 1 1,5566 14,5562 1,6331 0 1,0084 1,6415 15,1977

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора

24 Јунковац Државна РС 8,6948 0 0,9807 0 2,3558 12,0313 1,8552 0 0,4326 2,2878 14,3191

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 17,7735 0 8,9445 0,2959 0 27,0139 0 0 0 0 27,0139

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1271,69 0 245,9822 49,2654 59,5777 1626,5153 15,8415 0 134,5842 150,4257 1776,941

Јунковац Total 1298,1583 0 255,9074 49,5613 61,9335 1665,5605 17,6967 0 135,0168 152,7135 1818,274

25 Клока Државна РС 46,095 0 0,1888 0 0,1999 46,4837 1,1383 0 0,05 1,1883 47,672

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 1,2028 0 0 0 0 1,2028 0,2562 0 0 0,2562 1,459

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 1744,4562 0 208,1337 54,5201 63,2995 2070,4095 25,6649 0 241,3993 267,0642 2337,4737

Клока Total 1791,754 0 208,3225 54,5201 63,4994 2118,096 27,0594 0 241,4493 268,5087 2386,6047

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора
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26 Наталинци Државна РС 23,5208 0 0,237 0 3,2894 27,0472 0,9677 0 0,0775 1,0452 28,0924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,9844 0 0 0 0,0437 1,0281 0 0 0 0 1,0281

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 465,7741 0 63,8536 2,6831 73,9775 606,2883 4,1885 0 41,099 45,2875 651,5758

Наталинци Total 490,2793 0 64,0906 2,6831 77,3106 634,3636 5,1562 0 41,1765 46,3327 680,6963

27 Павловац Државна РС 0,1722 0 0 0 0 0,1722 0 0 0 0 0,1722

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 80,9172 0 24,4742 7,2845 14,3018 126,9777 6,2089 0 18,0182 24,2271 151,2048

Павловац Total 81,0894 0 24,4742 7,2845 14,3018 127,1499 6,2089 0 18,0182 24,2271 151,377

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора

28 Трнава Државна РС 14,232 0 1,9949 0,0583 0,337 16,6222 1,2326 0 0,038 1,2706 17,8928

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0,9909 0 0,1792 0 0,1588 1,3289 0 0 0 0 1,3289

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 2249,5545 0 727,0379 142,85 90,1184 3209,5608 106,2943 0 453,286 559,5803 3769,1411

Трнава Total 2264,7774 0 729,212 142,9083 90,6142 3227,5119 107,5269 0 453,324 560,8509 3788,3628

29 Шуме Државна РС 33,2014 0 0,03 0,4008 0,136 33,7682 0,3334 0 0 0,3334 34,1016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Јавна својина 0 0 0,284 0 0,0713 0,3553 0 0 0 0 0,3553

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приватна 610,3651 0 188,2406 35,7139 45,8959 880,2155 14,8526 0 103,0008 117,8534 998,0689

Шуме Total 643,5665 0 188,5546 36,1147 46,1032 914,339 15,186 0 103,0008 118,1868 1032,5258

Укупно: 18797,142 0 4830,6873 1196,2747 1706,013 26530,117 1052,3095 0 4687,7649 5740,0744 32270,1914

Државна Србија 

и Црна Гора

Државна Србија 

и Црна Гора

табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

пољопривредно земљиште у ха Укупно:

класа

Култура 1 2 3 4 5 6 7 8

ВИНОГРАД 15,1702 61,7239 2,292 0,1242 79,3103

ВОЋЊАК 0,089 0,7742 39,9525 10,5657 0,5263 51,9077

ЛИВАДА 0,9207 5,9189 4,8124 2,6575 0,5927 6,5817 0,5807 22,0646

ЊИВА 4,1712 43,7908 161,6193 85,2089 39,9887 8,6502 1,9626 2,5843 347,976

ПАШЊАК 4,4381 22,3287 5,2492 5,4292 3,0699 6,1778 46,6929

Укупно: 5,1809 70,0922 290,4368 105,9733 46,6611 18,3018 8,7211 2,5843 547,9515



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI    Број 14    18. октобар 2021.   страна 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА 4: Одводњавање

каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха

изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха

ТАБЕЛА 5: Наводњавање

тифони у ха кишна крила у ха остало у ха УКУПНО у ха

ТАБЕЛА 6: Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

остало у ха УКУПНО у ха

широкозахватне 
машине у ха

кап по кап 
(миниорошавање)у ха

физичке 
мелиорације у ха

хемијске 
мелиорације у ха

биолошке мелиорације у 
ха

мелиорације ливада 
и пашњака у ха

План прихода сопственог учешћа

Извор средстава Износ

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 212.000,00

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 1.050.000,00

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 100.000,00

3.135.498,00

Укупно 4.497.498,00

Буџетом ЈЛС -средства опредељена за мере и активности из области  заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта

План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта

Намене улагања Једница мере Сопствено учешће Други извори

дин % дин %

1 Уређење пољопривредног земљишта 4.497.498,00 4.497.498,00 0,00

уређење атарских путева 2,6 km 4.497.498,00 4.497.498,00 100 0,00 0

Укупно (1+2+3) 4.497.498,00 4.497.498,00 0,00

Предрачунска 
вредност улагања
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Извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта

Р.бр Број уговора Основ закупа

1 Александар Манојловић 320-11-5944/368-2018-14 2018 368 Закуп Топола (село) 2018-2028 518,64 5,7798 89,73 207,46 Депозит

2 Богдан Стојаков 320-11-9706/101-2020-14 2020 101 Закуп Загорица 2020-2035 60,74 0,9784 62,08 24,30 Депозит

3 Богдан Стојаков 320-11-9706/102-2020-14 2020 102 Закуп Загорица 2020-2035 56,25 1,0175 55,28 22,50 Депозит

4 Богдан Стојаков 320-11-9706/106-2020-14 2020 106 Закуп Загорица 2020-2035 248,42 4,0012 62,09 99,37 Депозит

5 Бранка Лазаревић 320-11-43/453-2019-14 2018 453 Закуп Клока 2018-2028 61,46 0,8550 71,88 24,58 Депозит

6 Добрица Радосављевић 320-11-43/485-2019-14 2018 485 Закуп Наталинци 2018-2028 37,63 1,4834 25,37 15,05 Депозит

7 Добрица Радосављевић 320-11-9706/354-2020-14 2020 354 Закуп Шуме 2020-2035 78,49 1,2305 63,79 31,40 Депозит

8 Добрица Радосављевић 320-11-9706/358-2020-14 2020 358 Закуп Шуме 2020-2035 48,27 0,7568 63,78 19,31 Депозит

9 Добрица Радосављевић 320-11-9706/360-2020-14 2020 360 Закуп Шуме 2020-2035 34,26 0,5371 63,79 13,70 Депозит

10 Добрица Радосављевић 320-11-9706/362-2020-14 2020 362 Закуп Шуме 2020-2035 90,60 1,4203 63,79 36,24 Депозит

11 Горан Бранисављевић 320-11-43/371-2019-14 2018 371 Закуп Топола (село) 2018-2028 27,21 0,2575 105,67 10,88 Депозит

12 Горан Перовић 320-11-9706/222-2020-14 2020 222 Закуп Војковци 2020-2035 2,91 0,4561 6,38 1,16 Депозит

13 Горан Живановић 320- 11-9706/39-2020-14 2020 39 Закуп Божурња 2020-2035 38,24 0,5620 68,04 15,30 Депозит

14 Лазар Петровић 320-11-5944/450-2018-14 2018 450 Закуп Клока 2018-2028 166,84 1,8594 89,73 66,74 Депозит

15 Лазар Петровић 320-11-5944/452-2018-14 2018 452 Закуп Клока 2018-2028 105,83 1,1794 89,73 42,33 Депозит

16 Лазар Петровић 320-11-5944/455-2018-14 2018 455 Закуп Клока 2018-2028 93,65 1,0437 89,73 37,46 Депозит

17 Лазар Петровић 320-11-5944/456-2018-14 2018 456 Закуп Клока 2018-2028 403,02 4,4914 89,73 161,21 Депозит

18 Михаило Продановић 320-11-5944/20-2018-14 2018 20 Закуп Блазнава 2018-2028 14,90 0,2071 71,95 5,96 Депозит

19 Милева Марјановић 320-11-9706/79-2020-14 2020 79 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 23,83 0,4669 51,04 9,53 Депозит

20 Милева Марјановић 320-11-9706/82-2020-14 2020 82 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 57,43 1,0470 54,85 22,97 Депозит

21 Милева Марјановић 320-11-9706/83-2020-14 2020 83 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 12,04 0,2178 55,28 4,82 Депозит

22 Милева Марјановић 320-11-9706/87-2020-14 2020 87 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 21,60 0,3908 55,27 8,64 Депозит

23 Миодраг Лукић 320-11-43/538-2019-14 2018 538 Закуп Шуме 2018-2028 45,97 0,6795 67,65 18,39 Депозит

24 Миодраг Лукић 320-11-43/541-2019-14 2018 541 Закуп Шуме 2018-2028 199,42 2,6201 76,11 79,77 Депозит

25 Миодраг Јовановић 320-11-9706/54-2020-14 2020 54 Закуп Винча 2020-2035 79,59 1,2998 61,23 31,84 Депозит

26 Миодраг Јовановић 320-11-9706/59-2020-14 2020 59 Закуп Винча 2020-2035 32,19 1,8858 17,07 12,88 Депозит

27 Миодраг Јовановић 320-11-9706/60-2020-14 2020 60 Закуп Винча 2020-2035 53,22 2,9284 18,17 21,29 Депозит

28 Миодраг Јовановић 320-11-9706/71-2020-14 2020 71 Закуп 2020-2035 313,77 3,6867 85,11 125,51 Депозит

29 Миодраг Јовановић 320-11-9706/74-2020-14 2020 74 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 318,97 4,8225 66,14 127,59 Депозит

30 Миодраг Јовановић 320-11-9706/75-2020-14 2020 75 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 10,96 0,4055 27,03 4,38 Депозит

31 Миодраг Јовановић 320-11-9706/78-2020-14 2020 78 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 79,26 1,5515 51,09 31,70 Депозит

32 Миодраг Јовановић 320-11-9706/88-2020-14 2020 88 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 1,83 0,1794 10,20 0,73 Депозит

33 Саша Томић 320-11-43/457-2019-14 2018 457 Закуп Клока 2018-2028 12,46 0,1734 71,86 4,98 Депозит

34 Слободан Гавриловић 320-11-5944/35-2018-14 2018 35 Закуп Божурња 2018-2028 40,15 0,4993 80,41 16,06 Депозит

35 Слободан Гавриловић 320-11-5944/42-2018-14 2018 42 Закуп Божурња 2018-2028 43,80 0,5446 80,43 17,52 Депозит

36 Тања Цветковић 320-11-43/486-2019-14 2018 486 Закуп Наталинци 2018-2028 31,67 0,6692 47,33 12,67 Депозит

37 Влада Симић 320-11-5944/150-2018-14 2018 150 Закуп Пласковац 2018-2028 37,15 0,5225 71,10 14,86 Депозит

38 Живорад Милошевић 320-11-43/488-2019-14 2018 488 Закуп Наталинци 2018-2028 431,25 3,9227 109,94 172,50 Депозит

39 Живота Матејић 320-51-8939/89-2019-14 2019 89 Закуп Доња Шаторња 2019-2029 65,03 1,0919 59,56 26,01 Депозит

40 Михаило  Рајић 320-11-9706/12-2020-14 2020 12 Закуп Блазнава 2020-2035 13,48 0,2781 48,47 5,39 Депозит

41 Михаило  Рајић 320-11-9706/13-2020-14 2020 13 Закуп Блазнава 2020-2035 22,14 0,4566 48,49 8,86 Депозит

42 Радиша Прокић 320-11-9706/66-2020-14 2020 66 Закуп Горња Шаторња 2020-2035 277,84 4,6012 60,38 111,14 Депозит

43 Радиша Прокић 320-11-9706/80-2020-14 2020 80 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 86,83 1,4575 59,57 34,73 Депозит

44 Радиша Прокић 320-11-9706/81-2020-14 2020 81 Закуп Доња Шаторња 2020-2035 109,26 1,8339 59,58 43,70 Депозит

Укупно: 4.508,50 66,3492 67,95 1.803,40

Назив физичког / правног 
лица

Годишњ

и 

програм

Шифра 

ЈН

Катастарска 
општина

Период 

закупа(од-

до)

Укупан износ 
годишње 

закупнине 
(еур)

Површи
на

Цена / 
Ха (еур)

Очекива
ни 

приход 
од 

општин
е - 40 %

Средство 

обезбеђе

ња

Доња 
Трешњевица



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI    Број 14    18. октобар 2021.   страна 220 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Преглед груписаних јавних надметања

Кат. општина Потес Број парцеле Култура и класа Фактичко стање Сувласник Напомена Основ закупа
Површина Total

1 Белосавци 953 2531 њива 2 њива Закуп
0,5084

1 Белосавци 953 2531 њива 3 њива Закуп
6,1694

1 6,6778

2 Белосавци 953 2533 њива 3 њива Закуп
1,3791

2 1,3791

3 Белосавци ЏЕВЕРИ 953 1276 њива 3 њива Закуп 0,3781

3 0,3781

4 Белосавци СЕЛО 138 1907 њива 2 њива Закуп 0,3600

4 0,3600

5 Белосавци ПЉОШТА 752 768/11 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0800

5 Белосавци ПЉОШТА 752 768/12 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0800

5 Белосавци ПЉОШТА 752 768/13 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0800

5 Белосавци ПЉОШТА 752 768/14 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0800

5 0,3200

6 Белосавци СЕЛО 962 1472/1 пашњак 4 пашњак Закуп 0,5863

6 0,5863

7 Белосавци ЗОВЉАК 138 1923/6 њива 3 њива Закуп 0,3000

7 0,3000

8 Белосавци ЏЕВЕРИ 953 1278/2 њива 3 њива Закуп 0,0686

8 0,0686

9 Белосавци ГАЈ 140 888 њива 2 воћњак Закуп 7,6217

9 7,6217

10 Белосавци ЗОВЉАК 752 708/6 њива 2 њива Закуп 0,2036

10 0,2036

11 Белосавци ПЉОШТА 752 768/3 њива 2 пашњак Закуп 0,1470

11 0,1470

Шиф

ра ЈН

Лист 

непокрет.

Зона 

заштите

КУБРШНИЦ

А

КУБРШНИЦ

А

КУБРШНИЦ

А

12 Блазнава 203 187 њива 6 њива Закуп
0,0808

12 0,0808

13 Блазнава БАРА 736 1197/2 ливада 3 ливада Закуп 0,1431

13 Блазнава БАРЕ 736 1197/1 ливада 3 ливада Закуп 0,2986

13 0,4417

14 Блазнава ГРАБ 167 2810 њива 8 њива Закуп 0,0942

14 0,0942

15 Блазнава ГОЛУБАН 507 1054 воћњак 4 воћњак Закуп 0,2270

15 0,2270

16 Блазнава ГОЛУБАН 169 1009/2 њива 6 њива Закуп 0,0875

16 0,0875

17 Блазнава ЈАЗАВАЦ 736 1703 њива 5 њива Закуп 0,3348

17 0,3348

18 Блазнава ГОЛУБАН 169 1009/5 пашњак 6 пашњак Закуп 0,0211

18 0,0211

БЕЛИ 

КАМЕН
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19 Божурња КОД БРАНЕ 24 1690 њива 4 њива Закуп
0,1897

19 0,1897

20 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 598 виноград 2 виноград Закуп 1,4999

20 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 598 виноград 2 пашњак Закуп 0,2311

20 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 599 виноград 2 виноград Закуп 0,3206

20 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 621 виноград 2 виноград Закуп 1,7593

20 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 621 виноград 2 пашњак Закуп 2,3311

20 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 629 виноград 2 виноград Закуп 0,8617

20 7,0037

21 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 620/1 њива 5 њива Закуп 1,2693

21 1,2693

22 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 639 виноград 2 виноград Закуп 0,1401

22 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 643 виноград 2 виноград Закуп 0,1650

22 0,3051

23 Божурња ГАЈ 105 678/1 виноград 3 виноград Закуп 0,2019

23 Божурња ГАЈ 1032 679 њива 4 њива Закуп 0,0801

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 641 виноград 3 виноград Закуп 0,1282

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 647 виноград 2 виноград Закуп 0,3362

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 662 виноград 2 виноград Закуп 0,1352

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 663 виноград 3 виноград Закуп 1,1796

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 664 њива 2 њива Закуп 0,2054

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 668 виноград 2 виноград Закуп 0,1504

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 669 њива 4 њива Закуп 0,0962

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 671 њива 4 њива Закуп 0,0451

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 672 виноград 2 виноград Закуп 0,1496

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 665 њива 4 њива Закуп 0,1540

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 666 виноград 2 виноград Закуп 0,1937

23 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 670 виноград 3 виноград Закуп 0,1880

23 3,2436

24 Божурња 105 708 виноград 3 виноград Закуп
0,7260

24 Божурња РАВНИЦА 105 709 њива 4 њива Закуп 1,6291

24 2,3551

25 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 729/3 њива 4 њива Закуп 0,2096

25 Божурња РАВНИЦА 105 720 њива 4 њива Закуп 0,0965

25 Божурња РАВНИЦА 105 721 њива 4 њива Закуп 1,7510

25 Божурња РАВНИЦА 105 726 виноград 3 виноград Закуп 0,1415

25 Божурња РАВНИЦА 105 727 виноград 3 виноград Закуп 0,2180

25 Божурња РАВНИЦА 105 728 виноград 3 виноград Закуп 0,3994

25 2,8160

26 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 730/2 виноград 3 виноград Закуп 1,3401

26 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 730/2 њива 4 њива Закуп 1,6025

26 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 734 виноград 3 виноград Закуп 0,7458

26 3,6884

27 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 724 виноград 3 виноград Закуп 1,0137

27 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 725 њива 4 њива Закуп 1,0913

27 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 735 виноград 3 виноград Закуп 1,9758

27 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 736 виноград 3 виноград Закуп 0,6963

27 4,7771

ПОД 

ОПЛЕНЦЕМ
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28 Божурња РАВНИЦА 105 987/1 њива 4 њива Закуп 0,3680

28 0,3680

29 Божурња ЈАСЕНИЦА 105 1562/2 њива 3 њива Закуп 0,1309

29 Божурња ЈАСЕНИЦА 105 1562/3 њива 3 њива Закуп 0,1714

29 Божурња 105 1561/1 њива 3 њива Закуп
0,2635

29 0,5658

30 Божурња ГАЈ 24 3281 њива 5 њива Закуп 0,2996

30 Божурња ДУБОКА 24 3272 њива 5 њива Закуп 0,3699

30 0,6695

31 Божурња ЈАСЕНИЦЕ 1192 1537 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0765

31 0,0765

32 Божурња КОД БРАНЕ 105 1173 њива 4 њива Закуп 0,0586

32 0,0586

33 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 596/1 виноград 3 виноград Закуп 0,0483

33 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 596/2 виноград 3 виноград Закуп 0,0314

33 0,0797

34 Божурња КОД КУЋЕ 981 214 њива 5 њива Закуп 0,4181

34 0,4181

35 Божурња РАКИЋЕВИЦА 1027 2201/1 њива 4 њива Закуп 0,5136

35 0,5136

36 Божурња БЕЗИМЕНИ 1035 1423/3 воћњак 5 воћњак Закуп 0,1718

36 Божурња КОД КУЋЕ 1035 1423/1 виноград 3 виноград Закуп 0,4463

36 Божурња КОД КУЋЕ 1035 1423/4 њива 4 њива Закуп 0,0754

36 0,6935

37 Божурња ЗАЈЕДНИЦА 113 231/1 њива 3 њива Закуп 0,1877

37 0,1877

38 Божурња КЉУЧ 105 2489 њива 4 њива Закуп 0,1098

38 0,1098

39 Божурња ЈАСЕЊАК 105 1279/2 њива 3 њива Закуп 0,2976

39 0,2976

40 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 637 виноград 3 виноград Закуп 1,4086

40 1,4086

41 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 657 виноград 2 виноград Закуп 0,5330

41 0,5330

42 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 707 виноград 3 пашњак Закуп 0,0691

42 Божурња 105 699 виноград 2 пашњак Закуп
0,1333

42 Божурња 105 700 виноград 2 пашњак Закуп
0,7403

42 Божурња 1032 701 виноград 3 пашњак Закуп
0,4947

42 Божурња 1032 703 њива 4 пашњак Закуп
0,0765

42 1,5139

43 Божурња РАВНИЦА 105 713 виноград 2 пашњак Закуп 0,2256

43 Божурња РАВНИЦА 105 714/2 виноград 3 пашњак Закуп 0,1185

43 0,3441

44 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 719 виноград 3 пашњак Закуп 0,0979

44 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 718 виноград 3 пашњак Закуп 0,2715

44 Божурња РАВНИЦА 105 715 виноград 2 пашњак Закуп 0,2096

44 0,5790

КОД 

ВОДЕНИЦЕ

ПОД 

ОПЛЕНЦЕМ

ПОД 

ОПЛЕНЦЕМ

ПОД 

ОПЛЕНЦЕМ

ПОД 

ОПЛЕНЦЕМ



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI    Број 14    18. октобар 2021.   страна 223 

 

 

 

 

 

 

 

45 Божурња СТУБЛИНЕ 111 2425/1 њива 6 њива Закуп 0,1980

45 Божурња СТУБЛИНЕ 111 2432/2 њива 5 пашњак Закуп 0,5237

45 Божурња СТУБЛИНЕ 111 2433/1 њива 6 њива Закуп 0,7945

45 Божурња СТУБЛИНЕ 111 2433/1 њива 6 пашњак Закуп 1,2157

45 Божурња СТУБЛИНЕ 111 2433/4 њива 6 њива Закуп 0,0355

45 Божурња ЦРНО ПОЉЕ 111 2431 њива 6 њива Закуп 1,0589

45 3,8263

46 Божурња ГАЈ 1032 680 воћњак 3 воћњак Закуп 0,3799

46 Божурња ГАЈ 1032 684 виноград 2 виноград Закуп 0,5953

46 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 689 виноград 2 виноград Закуп 0,1297

46 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 690 виноград 2 виноград Закуп 0,0769

46 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 706 виноград 2 виноград Закуп 0,4000

46 Божурња ОПЛЕНАЦ 105 706 њива 4 виноград Закуп 0,3588

46 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 694 виноград 3 виноград Закуп 0,5398

46 Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 694 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0700

46 Божурња 105 705 виноград 2 виноград Закуп
0,0860

46 2,6364

47 Божурња ГАЈ 1032 681 воћњак 3 воћњак Закуп 2,4713

47 2,4713

48 Божурња У ЈАСЕНИЦИ 113 229/10 њива 3 њива Закуп 0,0201

48 Божурња У ЈАСЕНИЦИ 113 229/11 њива 3 њива Закуп 0,0015

48 Божурња У ЈАСЕНИЦИ 113 229/8 њива 3 њива Закуп 0,1485

48 Божурња У ЈАСЕНИЦИ 113 229/9 њива 3 њива Закуп 0,0069

48 0,1770

49 Винча ВРАЊЕВАЦ 101 712/3 њива 5 њива Закуп 0,2103

49 0,2103

50 Винча ВРАЊЕВАЦ 101 712/1 њива 5 њива Закуп 0,0651

50 Винча ВРАЊЕВАЦ 101 712/2 њива 5 њива Закуп 0,1912

50 0,2563

51 Винча КОНАВРЉЕ 101 403 воћњак 3 воћњак Закуп 0,8274

51 0,8274

52 Винча ЦАРЕВАЦ 91 1096/2 њива 5 њива Закуп 0,1073

52 0,1073

53 Винча БРЕШЋЕ 101 1597/2 воћњак 3 воћњак Закуп 0,2641

53 0,2641

54 Винча ПРЕКАЈЕ 950 1836/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0715

54 0,0715

55 Винча 101 464 њива 6 пашњак Закуп
0,6476

55 0,6476

56 Горња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 5/2 њива 5 њива Закуп 0,2608

56 Горња Шаторња 767 7 њива 5 њива Закуп
0,4620

56 0,7228

57 Горња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 14 воћњак 4 воћњак Закуп 0,3685

57 Горња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 8/3 воћњак 4 воћњак Закуп 0,1487

57 0,5172

ПОД 

ОПЛЕНЦЕМ

ДУБОКА 

ЈАРУГА

ВИШЕ 

ЗАБРАНА
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58 Горња Шаторња КОД КУЋЕ 714 1100/4 њива 4 њива Закуп 0,1477

58 0,1477

59 Горња Шаторња СЕЛИШТЕ 767 644 пашњак 3 пашњак Закуп 0,2937

59 0,2937

60 Горња Шаторња 767 149 њива 5 њива Закуп
0,8069

60 0,8069

61 Горња Шаторња БАШИЋЕВАЦ 767 196 њива 4 њива Закуп 1,1005

61 1,1005

62 Доња Шаторња ПОЉА 595 420/7 њива 5 њива Закуп 0,0678

62 Доња Шаторња ПОЉА 595 420/8 њива 5 њива Закуп 0,0979

62 0,1657

63 Доња Шаторња БЕЗИМЕНИ 595 223 њива 4 њива Закуп 0,5532

63 Доња Шаторња ПОТОК 595 215 њива 4 њива Закуп 0,4706

63 1,0238

64 Доња Шаторња ПОЉА 805 655 њива 5 њива Закуп 0,1864

64 0,1864

65 Доња Шаторња БРДО 595 650/1 воћњак 4 воћњак Закуп 0,1382

65 0,1382

66 Доња Шаторња ЛОКВА 520 444/4 њива 5 њива Закуп 0,1301

66 Доња Шаторња ЛОКВА 703 444/5 њива 5 пашњак Закуп 0,0643

66 0,1944

67 Доња Шаторња ЛОКВА 595 489/2 њива 5 њива Закуп 0,4540

67 0,4540

68 Доња Шаторња ЛОКВА 805 492/1 њива 5 њива Закуп 0,1100

68 0,1100

69 Доња Шаторња ОГРАДЕ 595 247/10 воћњак 4 воћњак Закуп 0,0786

69 Доња Шаторња ОГРАДЕ 595 247/11 воћњак 4 воћњак Закуп 0,0009

69 0,0795

70 Доња Шаторња ЧАИР 565 429/1 њива 4 њива Закуп 0,2733

70 Доња Шаторња ЧАИР 565 429/2 њива 4 њива Закуп 0,0096

70 0,2829

71 Доња Шаторња ЛОКВА 805 492/2 њива 5 њива Закуп 0,0388

71 0,0388

72 Загорица 620 1629 њива 3 њива Закуп
0,0259

72 0,0259

73 Загорица 620 1730/1 њива 3 њива Закуп
0,2500

73 Загорица 620 1730/2 њива 3 њива Закуп
0,0954

73 0,3454

74 Загорица ВИС 114 1517/1 виноград 3 виноград Закуп 0,2111

74 Загорица ВИС 114 1517/2 њива 3 њива Закуп 0,2990

74 0,5101

75 Загорица МЕÐЕ 555 1627/6 ливада 3 ливада Закуп 0,1572

75 0,1572

У ДОЊОЈ 

РЕЦИ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ
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76 Загорица 15 1718/2 њива 3 њива Закуп
0,2599

76 Загорица 620 1718/3 њива 3 њива Закуп
0,3038

76 Загорица 620 1718/5 њива 3 њива Закуп
0,1519

76 Загорица 620 1718/6 њива 3 њива Закуп
0,1013

76 0,8169

77 Загорица 555 1/9 њива 2 њива Закуп
0,2447

77 0,2447

78 Загорица ВИС 114 1573/3 њива 3 њива Закуп 0,1050

78 0,1050

79 Загорица 114 1757/3 њива 3 њива Закуп
1,0541

79 1,0541

80 Загорица ГАЈ 555 798/5 њива 3 њива Закуп 0,6990

80 0,6990

81 Загорица 555 1637/1 ливада 2 ливада Закуп
0,1498

81 0,1498

82 Загорица МЕÐЕ 620 42/8 ливада 2 ливада Закуп 0,5200

82 0,5200

83 Загорица СЕЛО 90 1327 пашњак 3 пашњак Закуп 0,2085

83 0,2085

84 Загорица СЕЛО 577 2096/1 пашњак 2 пашњак Закуп 0,7699

84 0,7699

85 Загорица 555 1723/3 њива 3 њива Закуп
0,0587

85 0,0587

86 Загорица СЕЛО 114 2026/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,3131

86 0,3131

87 Јеленац ПОЉЕ 26 698/1 њива 1 њива Закуп 0,1080

87 0,1080

88 Јеленац ГАЈ 27 858/4 воћњак 3 воћњак Закуп 0,2579

88 0,2579

89 Јеленац ПОЉЕ 306 22/2 њива 1 њива Закуп 0,1315

89 0,1315

90 Јеленац СЕЛО 358 270/1 пашњак 4 пашњак Закуп 0,0515

90 0,0515

91 Јеленац СЕЛО 358 280/4 њива 1 њива Закуп 0,0673

91 0,0673

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

МАЛЕ 

ЛИВАДЕ

92 Липовац 721 1304/3 пашњак 5 пашњак Закуп
0,1593

92 0,1593

93 Липовац ЈЕЖЕВАЦ 105 1093/3 њива 4 њива Закуп 0,3654

93 0,3654

94 Липовац ЈЕЖЕВАЦ 727 1143/2 њива 4 њива Закуп 0,2454

94 0,2454

95 Липовац КАРАУЛА 105 1760/3 њива 3 њива Закуп 0,0242

95 0,0242

96 Липовац ЛИВАДИЦЕ 104 1288/2 пашњак 3 пашњак Закуп 0,4085

96 0,4085

ЦРНОГОРСКО 

ПОЉЕ
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97 Липовац ЈЕЖЕВАЦ 721 1059 њива 4 њива Закуп 0,1298

97 0,1298

98 Маскар ЖАБАЉ 434 1191 пашњак 3 пашњак Закуп 0,1629

98 0,1629

99 Маскар ЖЕШТИЊ 41 783/1 њива 3 њива Закуп 1,4567

99 1,4567

100 Маскар ЖЕШТИЊ 40 783/2 њива 3 њива Закуп 0,0962

100 0,0962

101 Маскар ЖИВАНИШ 41 212/9 њива 3 њива Закуп 0,5709

101 0,5709

102 Маскар ЖИВАНИШ 41 212/7 њива 3 њива Закуп 3,6209

102 3,6209

103 Маскар ЖИЛОВИЦИ 361 1014/4 њива 3 њива Закуп 0,0705

103 0,0705

104 Маскар ЖИЛОВИЦИ 361 1014/1 њива 3 њива Закуп 0,0721

104 0,0721

105 Маскар ЖЕШТИЊ 434 176 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0716

105 0,0716

106 Маскар ЖИЛОВИЦИ 361 1014/2 њива 3 пашњак Закуп 0,0484

106 0,0484

107 Овсиште РАКИЋЕВИЦА 88 2153/2 њива 5 њива Закуп 0,1725

107 0,1725

108 Овсиште КРСТАЧА 87 1535/3 воћњак 4 воћњак Закуп 0,1861

108 Овсиште КРСТАЧА 87 1535/3 њива 5 њива Закуп 0,1583

108 0,3444

109 Овсиште ПАРЛОГ 400 1894 њива 6 њива Закуп 0,0190

109 0,0190

110 Овсиште РАКИЋЕВИЦА 88 2182/2 њива 4 њива Закуп 0,0056

110 0,0056

111 Овсиште ТОЧАК 784 2375 пашњак 6 пашњак Закуп 0,0507

111 0,0507

112 Овсиште ВУЧЈЕ 86 2588 њива 8 њива Закуп 0,3828

112 0,3828

113 Овсиште ЈАСЕНИЦА 784 1168 пашњак 6 пашњак Закуп 0,1960

113 0,1960

114 Овсиште ТОЧАК 784 2553 пашњак 6 пашњак Закуп 0,1423

114 0,1423

115 Овсиште КОЗОРЕП 784 2466 пашњак 6 пашњак Закуп 0,1319

115 0,1319

116 Овсиште ОРАШЧЕ 470 372/2 воћњак 4 воћњак Закуп 0,1591

116 Овсиште ОРАШЧЕ 470 372/2 воћњак Закуп 0,0004

116 0,1595

земљиште под 

зградом-

објектом 
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117 Овсиште РАКИЋЕВИЦА 88 1979/3 њива 5 воћњак Закуп 0,1044

117 0,1044

118 Пласковац КРСТАЧА 28 942/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,2639

118 0,2639

119 Пласковац БАРА 546 548/5 њива 4 њива Закуп 0,0454

119 Пласковац БАРЕ 546 548/4 њива 4 њива Закуп 0,0717

119 Пласковац БАРЕ 546 548/6 њива 4 њива Закуп 0,0142

119 Пласковац БАРЕ 546 548/7 њива 4 њива Закуп 0,1695

119 0,3008

120 Пласковац СЕЛО 545 1510/2 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0271

120 0,0271

121 Пласковац ВУЧАК 28 220 воћњак 3 воћњак Закуп 0,1517

121 Пласковац ВУЧАК 28 220 њива 3 њива Закуп 0,3246

121 0,4763

122 Пласковац НА БРДУ 28 11 њива 4 њива Закуп 0,0673

122 0,0673

123 Пласковац КРСТАЧА 28 941/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,1999

123 Пласковац КРСТАЧА 28 941/2 ливада 4 ливада Закуп 0,0912

123 Пласковац КРСТАЧА 545 942/2 воћњак 3 воћњак Закуп 0,4264

123 Пласковац КРСТАЧА 545 942/3 ливада 4 пашњак Закуп 0,1283

123 0,8458

124 Рајковац УРИЧИЦА 30 108 њива 4 њива Закуп 0,3452

124 0,3452

125 Рајковац ДРЕНОВИЦА 38 332/1 њива 3 њива Закуп 0,9013

125 Рајковац ДРЕНОВИЦА 38 332/2 њива 3 њива Закуп 0,0795

125 0,9808

126 Рајковац ЛИВАДЕ 38 388 ливада 2 ливада Закуп 0,2545

126 Рајковац ЛИВАДЕ 38 390/1 ливада 2 ливада Закуп 0,2982

126 Рајковац ЛИВАДЕ 38 391/4 ливада 2 ливада Закуп 0,6952

126 1,2479

127 Рајковац ЛИВАДЕ 23 403 њива 4 њива Закуп 1,1107

127 1,1107

128 Рајковац ЊИВА 38 887/3 њива 3 њива Закуп 0,6715

128 0,6715

129 Рајковац ГАЈ 125 170/1 њива 4 њива Закуп 0,0779

129 0,0779

130 Рајковац ЛИВАДЕ 38 1016 њива 2 њива Закуп 0,1940

130 0,1940

131 Рајковац СЕЛО 38 649 њива 3 њива Закуп 0,6134

131 0,6134

132 Рајковац ГАЈ 125 170/2 њива 4 њива Закуп 0,0836

132 0,0836

133 Рајковац ГАЈ 125 170/3 њива 4 њива Закуп 0,0401

133 0,0401

134 ВРЕЛО 563 1098/4 њива 3 њива Закуп
0,0564

134 ВРЕЛО 737 1098/3 њива 3 њива Закуп
1,1620

134 1,2184

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)
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135 ВРЕЛО 563 1098/1 њива 3 њива Закуп
1,5831

135 1,5831

136 563 1197/1 воћњак 4 воћњак Закуп
0,8979

136 0,8979

137 2041 1197/5 воћњак 4 воћњак Закуп

0,1351

137 0,1351

138 ВРЕЛО 2217 2536 њива 5 њива Закуп
0,0734

138 0,0734

139 ОПЛЕНАЦ 2028 2871/2 њива 4 њива Закуп
0,4783

139 0,4783

140 2077 2851 воћњак 3 воћњак Закуп
0,1519

140 ОПЛЕНАЦ 2077 2850 виноград 3 виноград Закуп
0,1361

140 ОПЛЕНАЦ 2077 2852 воћњак 3 виноград Закуп
1,8424

140 ОПЛЕНАЦ 2077 2852 виноград Закуп

0,0290

140 2,1594

141 2077 2857 виноград 3 виноград Закуп
0,1055

141 ОПЛЕНАЦ 2077 2853 воћњак 3 виноград Закуп
0,4082

141 ОПЛЕНАЦ 2077 2853 виноград Закуп

0,0064

141 ОПЛЕНАЦ 2077 2856 виноград 3 виноград Закуп
0,3816

141 ОПЛЕНАЦ 2077 2856 виноград Закуп

0,0075

141 0,9092

142 ВРЕЛО 566 2681 виноград 3 воћњак Закуп
0,1372

142 0,1372

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

СОЛУНСКИХ 

РАТНИКА

Топола 

(варошица)

СОЛУНСКИХ 

РАТНИКА

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

АДАМОВО 

БРДО

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште 

Топола 

(варошица)

АДАМОВО 

БРДО

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште 

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште 

Топола 

(варошица)

143 ОПЛЕНАЦ 2077 2883 виноград 3 пашњак Закуп
0,7550

143 ОПЛЕНАЦ 2077 2883 пашњак Закуп
0,0296

143 0,7846

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште 

144 ОПЛЕНАЦ 2077 2905 виноград 3 пашњак Закуп
0,5845

144 ОПЛЕНАЦ 2077 2905 пашњак Закуп

0,0700

144 ОПЛЕНАЦ 2077 2907 виноград 3 пашњак Закуп
0,8767

144 1,5312

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште 

Топола 

(варошица)
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145 ВРЕЛО 1765 1075 њива 3 њива Закуп
0,0518

145 0,0518

146 ОПЛЕНАЦ 1564 2869 воћњак 3 воћњак Закуп
6,5557

146 6,5557

147 Топола (село) ВИЋИЈА 207 122 ливада 3 ливада Закуп 0,0200

147 0,0200

148 Топола (село) ГАЈ 207 418/1 њива 3 њива Закуп 0,0648

148 Топола (село) ГАЈ 207 418/2 њива 3 њива Закуп 0,1195

148 0,1843

149 Топола (село) ШИ ПОТОК 207 2402 њива 3 њива Закуп 3,1795

149 3,1795

150 Топола (село) ЛИВАДЕ 207 126/2 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0400

150 Топола (село) ЛИВАДЕ 207 126/2 њива 2 њива Закуп 0,4051

150 0,4451

151 Топола (село) КАМЕНИЦА 209 4955 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0289

151 Топола (село) КАМЕНИЦА 209 4956 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0240

151 0,0529

152 Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 209 3601 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0760

152 0,0760

153 Топола (село) ТОРОВИ 207 2878 њива 3 њива Закуп 0,1824

153 0,1824

154 Топола (село) ТАМАРИЋ 207 1185/1 њива 2 њива Закуп 0,4190

154 Топола (село) ТАМАРИЋ 207 1185/2 њива 2 њива Закуп 0,3899

154 Топола (село) ТАМАРИЋ 207 1185/7 њива 2 њива Закуп 0,2155

154 1,0244

155 Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3056/1 њива 5 њива Закуп 0,5245

155 Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3056/2 њива 5 њива Закуп 0,5536

155 1,0781

156 Топола (село) ТОРОВИ 1663 3458/2 виноград 3 виноград Закуп 0,4340

156 0,4340

Топола 

(варошица)

Топола 

(варошица)

157 Топола (село) ТОРОВИ 209 2617/2 пашњак 3 пашњак Закуп 2,3039

157 2,3039

158 Топола (село) ТОРОВИ 207 2540 пашњак 3 пашњак Закуп 0,3543

158 0,3543

159 Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 208 166/1 њива 2 њива Закуп 0,2188

159 0,2188

160 Топола (село) КАНАВРЉЕ 207 5554/2 њива 4 њива Закуп 0,4070

160 Топола (село) КАНАВРЉЕ 207 5554/3 њива 4 њива Закуп 0,4070

160 Топола (село) КАНАВРЉЕ 207 5554/4 њива 4 њива Закуп 0,8141

160 Топола (село) КАНАВРЉЕ 207 5554/5 њива 4 њива Закуп 0,1579

160 1,7860

161 Топола (село) ЛИВАДЕ 207 124/1 ливада 3 ливада Закуп 0,3635

161 0,3635

162 Топола (село) ГАЈ 207 629 њива 3 њива Закуп 1,1159

162 1,1159

163 Топола (село) ТОРОВИ 209 2943 пашњак 3 пашњак Закуп 0,2232

163 0,2232
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164 Топола (село) ВИЋИЈА 207 102/6 њива 3 њива Закуп 0,3128

164 0,3128

165 Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 1190/2 њива 2 њива Закуп 0,0400

165 0,0400

166 Топола (село) ЦРКВИНЕ 207 2308/2 њива 3 њива Закуп 0,1097

166 0,1097

167 Топола (село) ГАЈ 207 416 њива 3 њива Закуп 0,9725

167 0,9725

168 Топола (село) ГАЈ 207 437 њива 3 њива Закуп 9,1167

168 9,1167

169 Топола (село) КЛЕНОВАЦ 207 1647 ливада 2 ливада Закуп 0,1842

169 0,1842

170 Топола (село) ГУЊЕВАЦ 207 2087 ливада 2 ливада Закуп 0,4010

170 0,4010

171 Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 792/3 њива 3 њива Закуп 0,7372

171 0,7372

172 Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 792/2 њива 3 њива Закуп 1,0871

172 1,0871

173 Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5833 њива 2 њива Закуп 3,1700

173 3,1700

174 Топола (село) КЛЕНОВАЦ 207 1621/4 њива 3 њива Закуп 0,1200

174 0,1200

175 Топола (село) ЛИВАДЕ 207 130/2 ливада 2 ливада Закуп 0,6003

175 Топола (село) ЛИВАДЕ 207 130/3 ливада 2 ливада Закуп 0,4097

175 1,0100

176 Топола (село) ТОРОВИ 209 2908 пашњак 3 пашњак Закуп 0,3466

176 0,3466

177 Топола (село) ГАЈ 207 5825/2 њива 3 њива Закуп 1,7247

177 1,7247

178 Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 784 њива 3 њива Закуп 1,2223

178 1,2223

179 Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 205 770 њива 3 њива Закуп 0,3671

179 0,3671

180 Топола (село) ЛИВАДЕ 207 1085/2 њива 2 њива Закуп 0,2781

180 0,2781

181 Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 њива 2 њива Закуп 5,4629

181 5,4629

182 Топола (село) ШИ ПОТОК 2115 2383/2 њива 3 њива Закуп 0,0548

182 0,0548

183 Топола (село) КАРАУЛА 2115 4678 виноград 3 виноград Закуп 0,4789

183 0,4789

184 Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 208 166/2 њива 2 њива Закуп 0,2188

184 0,2188
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185 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2392/1 њива 3 њива

1,0767

185 1,0767

186 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2390/2 њива 3 њива

2,6967

186 2,6967

187 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2384 њива 3 њива

1,8320

187 1,8320

188 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2396/2 њива 3 њива

0,1153

188 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2397 њива 3 њива

1,4561

188 1,5714

189 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2390/1 њива 3 њива

1,4980

189 1,4980

190 Топола (село) СТРМОВО 1667 2393 њива 3 њива

1,1311

190 1,1311

191 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2401 њива 3 њива

2,4056

191 2,4056

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

192 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2381 њива 3 њива

3,1710

192 3,1710

193 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2389 њива 3 њива

2,7420

193 2,7420

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња
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194 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2399 њива 5 њива

5,5093

194 5,5093

195 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2392/2 њива 3 њива

0,2080

195 0,2080

196 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2400 њива 3 њива

0,4747

196 0,4747

197 Топола (село) РУПНИК 1667 2394 њива 3 њива

1,6462

197 1,6462

198 Топола (село) КАМЕНИЦА 1667 5380/3 њива 3 њива

0,3300

198 0,3300

199 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2391 њива 3 њива

3,0527

199 3,0527

200 Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2398 њива 3 њива

1,6795

200 1,6795

201 Светлић ГОРЊА БУДНА 292 749/1 њива 3 њива Закуп
0,7934

201 0,7934

202 Светлић СЕЛО 65 856 њива 3 њива Закуп 0,0936

202 0,0936

203 Светлић ВЕЉКОВИЦА 65 211 њива 4 њива Закуп 2,9788

203 2,9788

204 Светлић ПОЉАНА 65 164 њива 3 њива Закуп 0,8722

204 0,8722

205 Светлић КУЋЕТИНЕ 65 408/5 њива 3 њива Закуп 0,0381

205 0,0381

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

206 Светлић КУЋИШТЕ 292 384/5 њива 3 њива Закуп 0,1168

206 0,1168

207 Светлић 65 873 њива 3 њива Закуп
0,6981

207 0,6981

208 Војковци 74 1413/1 њива 8 њива Закуп
0,8170

208 0,8170

ВЕЛИКИ 

ПАРЛОГ

ЗА СУВИМ 

ДОЛОМ
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209 Војковци ЈЕЛИЦИН ДЕО 43 1498 њива 7 њива Закуп
0,3673

209 0,3673

210 Војковци ЗАБЕО 74 1039/4 ливада 7 ливада Закуп 0,5807

210 0,5807

211 Војковци СТРАЖЕВИЦА 74 339/1 ливада 6 ливада Закуп 1,6070

211 Војковци СТРАЖЕВИЦА 74 339/2 њива 7 њива Закуп 1,1537

211 2,7607

212 Војковци КЛОКОТИЋ 75 215/2 пашњак 7 пашњак Закуп 0,5452

212 0,5452

213 Војковци ТОРИНЕ 43 817/5 њива 6 њива Закуп 0,4303

213 0,4303

214 Војковци ЗАБЕО 74 1017 њива 6 њива Закуп 0,2243

214 0,2243

215 Војковци МЕКОТЕ 74 86 ливада 6 ливада Закуп 2,8189

215 2,8189

216 Гуришевци БЕЗИМЕНИ 165 682/2 пашњак 5 пашњак Закуп 0,9358

216 0,9358

217 Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/16 воћњак 4 воћњак Закуп 0,0663

217 Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/17 воћњак 4 воћњак Закуп 0,0538

217 Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/8 воћњак 4 воћњак Закуп 0,1555

217 Јарменовци СРЊЕВАЦ 77 476/4 воћњак 4 воћњак Закуп 0,0473

217 Јарменовци СРЊЕВАЦ 77 476/4 ливада 5 ливада Закуп 0,0993

217 0,4222

218 Јарменовци ОРЛОВАЧА 77 482/1 воћњак 4 воћњак Закуп 0,0625

218 Јарменовци ОРЛОВАЧА 77 482/2 воћњак 4 воћњак Закуп 0,0532

218 0,1157

219 Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/20 ливада 5 ливада Закуп 0,0717

219 0,0717

220 Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/22 ливада 5 ливада Закуп 0,0738

220 0,0738

221 Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 455 њива 4 њива Закуп 0,6785

221 0,6785

222 Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 194/3 њива 4 њива Закуп 0,0348

222 0,0348

223 Јарменовци ПОЉА 78 322/4 пашњак 5 пашњак Закуп 0,0965

223 0,0965

224 Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 191 њива 4 њива Закуп 0,0404

224 0,0404

225 Манојловци КАЛУЂЕРАЦ 14 273/3 Закуп 0,0186

225 0,0186

226 Горович СЕЛО 50 386/2 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0430

226 0,0430

227 Горович ЈАСЕНИЦА 49 152/1 њива 3 њива Закуп 0,1833

227 Горович ЈАСЕНИЦА 49 152/2 њива 3 њива Закуп 0,1753

227 0,3586

228 Горович ЈОЈОВАЦ 49 103/2 њива 2 њива Закуп 0,1984

228 Горович ЈОЈОВАЦ 49 103/3 њива 2 њива Закуп 0,1250

228 0,3234

остало 

природно 

неплодно 

земљиште 

остало 

природно 

неплодно 

земљиште
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229 Горович ЈОЈОВАЦ 49 218/1 ливада 2 ливада Закуп 0,1267

229 Горович ЈОЈОВАЦ 49 218/3 ливада 2 ливада Закуп 0,1425

229 Горович ЈОЈОВАЦ 49 218/4 ливада 2 ливада Закуп 0,1569

229 0,4261

230 Горович ДРЕНОВЧИЋ 49 185/1 њива 3 њива Закуп 0,1642

230 0,1642

231 Горович ДЕБЉАК 49 285/3 њива 3 њива Закуп 0,4405

231 0,4405

232 Горович ЈОЈОВАЦ 350 239/1 њива 3 њива Закуп 0,1680

232 0,1680

233 Горович СЕЛО 49 78/1 њива 4 њива Закуп 0,2128

233 0,2128

234 Горович ТРЊАЦИ 49 487/5 њива 4 њива Закуп 0,0938

234 0,0938

235 Горович ДРЕНОВЧИЋ 362 1456 њива 3 њива Закуп 0,8519

235 0,8519

236 Горович ДРЕНОВЧИЋ 49 328/1 ливада 3 ливада Закуп 0,1305

236 0,1305

237 Горович ДРЕНОВЧИЋ 49 1458/2 њива 4 њива

1,8954

237 1,8954

238 Горович ДЕБЉАК 49 339/1 њива 4 њива

0,8718

238 0,8718

239 Горович ДРЕНОВЧИЋ 49 1447 њива 4 њива

3,1679

239 3,1679

240 Горович ДРЕНОВЧИЋ 49 1458/1 њива 4 њива

2,0003

240 2,0003

241 Горович СЕЛО 49 273/4 њива 4 њива Закуп 1,3359

241 1,3359

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

242 Жабаре ЈАРЕБИЦЕ 151 184/1 њива 4 њива Закуп 0,5394

242 0,5394

243 Жабаре КАЛИПОЉЕ 441 359/1 њива 4 њива Закуп 0,2685

243 0,2685

244 Жабаре СЕЧА 151 594/2 њива 4 њива Закуп 0,2959

244 0,2959

245 Жабаре СЕЧА 151 474/9 њива 4 њива Закуп 0,1692

245 0,1692
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246 Жабаре КАЛИПОЉЕ 155 690 виноград 3 виноград Закуп 30,3751

246 30,3751

247 Жабаре 1340 1008/2 пашњак 4 пашњак Закуп
0,1985

247 0,1985

248 Жабаре СЕЛО 166 2464/2 њива 4 њива Закуп 0,2760

248 0,2760

249 Жабаре ЈАСЕНИЦЕ 151 2756 њива 3 њива Закуп 0,0658

249 0,0658

250 Жабаре БОКАЊА 727 3687/3 њива 3 њива Закуп 0,0067

250 0,0067

251 Жабаре БОКАЊА 151 3685/7 њива 3 њива Закуп 0,3451

251 0,3451

252 Жабаре ЈАРЕБИЦА 936 41 пашњак 3 пашњак

0,4818

252 0,4818

253 Жабаре ЈАРЕБИЦЕ 936 43 њива 4 њива

1,4635

253 1,4635

254 Жабаре ЈАРЕБИЦЕ 936 47/2 њива 4 њива

0,5515

254 0,5515

255 Жабаре ЈАРЕБИЦЕ 936 42 њива 4 њива

1,4475

255 1,4475

256 Жабаре ЈАРЕБИЦА 936 40 њива 4 њива

1,1216

256 1,1216

257 Жабаре ЈАРЕБИЦЕ 441 213/1 њива 4 пашњак Закуп 0,2519

257 0,2519

258 Јунковац 848 132 њива 4 њива Закуп
0,4440

258 0,4440

259 Јунковац 848 237/3 њива 4 њива Закуп
0,8000

259 Јунковац 848 237/4 њива 4 њива Закуп
1,8000

259 Јунковац 848 237/5 њива 4 њива Закуп
0,8800

259 3,4800

ЦАРЕВА 

ГЛАВИЦА

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривредн

а производња

ВЕЛИКЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

МАЛЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

МАЛЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

МАЛЕ 

ЈАРЕБИЦЕ
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260 Јунковац 122 782/2 њива 3 њива Закуп
0,7955

260 Јунковац 122 785 воћњак 3 воћњак Закуп
0,5300

260 1,3255

261 Јунковац ЈАСЕНИЦА 121 2497 ливада 2 ливада Закуп 1,4196

261 Јунковац ЈАСЕНИЦА 121 2500 ливада 3 ливада Закуп 0,1804

261 1,6000

262 Јунковац ЈАСЕНИЦА 1036 2858 њива 3 њива Закуп 1,1352

262 1,1352

263 Јунковац 119 2864 њива 2 њива Закуп
0,0953

263 Јунковац ЈАСЕНИЦА 119 2862 њива 2 њива Закуп 0,6145

263 Јунковац ЈАСЕНИЦА 119 2863 њива 2 њива Закуп 0,4643

263 1,1741

264 Јунковац ЈАСЕНИЦА 1117 2859 њива 3 њива Закуп 1,8922

264 Јунковац ЈАСЕНИЦА 1117 2860 њива 2 њива Закуп 0,1672

264 Јунковац ЈАСЕНИЦА 1117 2860 њива 3 њива Закуп 1,2828

264 3,3422

265 Јунковац ЈАСЕНИЦА 1117 2857 њива 2 њива Закуп 1,3322

265 Јунковац ЈАСЕНИЦА 1117 2857 њива 3 њива Закуп 2,4380

265 3,7702

266 Јунковац 1117 2866/2 њива 4 њива Закуп
3,3430

266 3,3430

267 Јунковац 1117 2866/1 њива 4 њива Закуп
2,7140

267 2,7140

268 Јунковац 1117 315/6 њива 3 њива Закуп
1,6000

268 1,6000

269 Јунковац 119 2868/2 њива 4 њива Закуп
0,1963

269 0,1963

270 Јунковац СТЕВИЋА КРАЈ 1117 1614/1 воћњак 3 воћњак Закуп 0,4500

270 Јунковац СТЕВИЋА КРАЈ 1117 1614/1 њива 3 њива Закуп 2,8100

270 3,2600

271 Јунковац ЈОРГУША 1064 1798/1 виноград 2 виноград Закуп 0,0779

271 0,0779

НОВАКОВИЋА 

КРАЈ

НОВАКОВИЋА 

КРАЈ

ВЕЛИКЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

ВЕЛИКЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

ВЕЛИКЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

МАЛЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

ВЕЛИКЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

272 Јунковац ЈОРГУША 842 2414/2 воћњак 4 воћњак

1,1640

272 1,1640

273 Јунковац 842 300/1 воћњак 3 њива

6,8426

273 Јунковац 842 300/1 њива

0,0010

273 6,8436

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

МАЛЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

не постоји 

објекат

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

МАЛЕ 

ЈАРЕБИЦЕ

земљиште под 

зградом-

објектом 

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

не постоји 

објекат

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња
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274 Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 4012 њива 3 њива Закуп 0,3481

274 0,3481

275 Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 4014 њива 3 њива Закуп 0,1288

275 0,1288

276 Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3355 њива 3 њива Закуп 0,3023

276 0,3023

277 Клока БУЈКОВАЦ 160 2816/2 њива 3 њива Закуп 0,9396

277 0,9396

278 Клока КЛОКА 958 2832/1 њива 3 њива Закуп 1,2028

278 1,2028

279 Клока ДРЕНОВИЦА 175 1151 њива 4 њива Закуп 1,2422

279 1,2422

280 Клока НУМЕРЕ 160 3985/1 њива 3 њива Закуп 0,2456

280 Клока НУМЕРЕ 160 3985/2 њива 3 њива Закуп 0,4914

280 0,7370

281 Клока ЧУЧУГЕ 163 3971 њива 4 њива Закуп 0,9312

281 0,9312

282 Клока ЧУЧУГЕ 160 302/2 њива 3 њива Закуп 0,8638

282 0,8638

283 Клока ВРАНОВО 163 2168/4 њива 3 њива Закуп 0,6683

283 Клока ВРАНОВО 163 2168/6 њива 3 њива Закуп 0,1162

283 Клока ВРАНОВО 163 2168/7 њива 3 њива Закуп 0,0802

283 0,8647

284 Клока ЧУЧУГЕ 163 827/5 воћњак 3 воћњак Закуп 0,1006

284 0,1006

285 Клока ДРЕНОВИЦА 175 1524 њива 4 њива Закуп 0,6534

285 0,6534

286 Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3828 њива 3 њива Закуп 0,6717

286 0,6717

287 Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 4002 њива 3 њива Закуп 0,4143

287 0,4143

288 Клока ЧУЧУГЕ 1125 901 пашњак 3 пашњак Закуп 0,1448

288 0,1448

289 Клока ЧУЧУГЕ 163 829/5 њива 4 њива Закуп 0,0600

289 0,0600

290 Клока ЈАРЕБИЦЕ 163 1272/1 њива 4 њива Закуп 0,5684

290 0,5684

291 Клока ЈАРЕБИЦЕ 163 1216/1 њива 4 њива Закуп 0,4527

291 0,4527

292 Клока ЧУЧУГЕ 163 827/3 њива 3 њива Закуп 0,7370

292 0,7370

293 Клока НУМЕРЕ 163 3979 њива 3 њива

9,4700

293 9,4700

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња
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294 Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3992 њива 3 њива

5,7194

294 5,7194

295 Клока ЧУЧУГЕ 163 3964 њива 4 њива

6,1894

295 6,1894

296 Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 195/2 пашњак 2 пашњак Закуп 0,0750

296 0,0750

297 Наталинци ПОЉЕ 73 216/1 њива 2 њива Закуп 0,1280

297 Наталинци ПОЉЕ 73 217/1 њива 2 њива Закуп 0,1062

297 Наталинци ПОЉЕ 73 217/2 њива 2 њива Закуп 0,1071

297 Наталинци ПОЉЕ 73 218/3 њива 2 њива Закуп 0,0112

297 0,3525

298 Наталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 235/2 њива 3 њива Закуп 0,6963

298 0,6963

299 Наталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 236 њива 3 њива Закуп 0,6100

299 0,6100

300 Наталинци ЈАСЕНИЦА 835 1121/1 ливада 2 ливада Закуп 0,1988

300 0,1988

301 Наталинци ЈАСЕНИЦА 724 662 њива 3 њива Закуп 1,1804

301 1,1804

302 Наталинци ЈАСЕНИЦА 278 763/1 њива 2 њива Закуп 0,3705

302 0,3705

303 Наталинци ПОЉЕ 73 395/7 њива 2 њива Закуп 0,0279

303 Наталинци ПОЉЕ 747 396/4 њива 1 њива Закуп 0,6745

303 0,7024

304 Наталинци ПОЉЕ 715 473/4 њива 1 њива Закуп 0,1487

304 0,1487

305 Наталинци ПОЉЕ 73 470/2 њива 1 њива Закуп 1,1982

305 1,1982

306 Наталинци ПОЉЕ 73 324/1 њива 2 њива Закуп 0,5674

306 Наталинци ПОЉЕ 73 325 њива 2 њива Закуп 0,8621

306 Наталинци ПОЉЕ 73 328 њива 2 њива Закуп 0,6143

306 2,0438

307 Наталинци ПОЉЕ 73 296 њива 2 њива Закуп 1,5375

307 1,5375

308 Наталинци ПОЉЕ 73 271 њива 2 њива Закуп 0,3030

308 0,3030

309 Наталинци ПОЉЕ 70 287 њива 2 њива Закуп 0,4637

309 0,4637

310 Наталинци СЕЛО 77 156/1 њива 2 њива Закуп 0,7204

310 0,7204

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња
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311 Наталинци ЈАСЕНИЦА 69 1451/4 ливада 2 ливада Закуп 0,0437

311 0,0437

312 Наталинци ЈАСЕНИЦА 753 713/1 њива 1 њива Закуп 0,0077

312 Наталинци ЈАСЕНИЦА 753 713/1 река њива Закуп 0,4153

312 0,4230

313 Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 202/1 њива 3 њива Закуп 0,5420

313 0,5420

314 Наталинци ПОЉЕ 73 220/1 њива 2 њива Закуп 0,6960

314 Наталинци ПОЉЕ 73 220/2 њива 2 њива Закуп 0,6960

314 Наталинци ПОЉЕ 73 220/4 њива 2 њива Закуп 0,2320

314 Наталинци ПОЉЕ 73 220/5 њива 2 њива Закуп 0,2419

314 Наталинци ПОЉЕ 73 223/1 њива 3 њива Закуп 1,3512

314 3,2171

315 Наталинци ПОЉЕ 73 280/1 њива 2 њива Закуп 0,5722

315 0,5722

316 Наталинци ПОЉЕ 73 220/3 њива 2 њива Закуп 0,2221

316 0,2221

317 Павловац МОШАРИН 94 248/5 њива 3 њива Закуп 0,1722

317 0,1722

318 Трнава ЦРВЕНО БРДО 164 811/2 њива 5 њива Закуп 0,1150

318 Трнава ЦРВЕНО БРДО 165 805/2 њива 5 њива Закуп 0,5066

318 Трнава ЦРВЕНО БРДО 165 805/9 њива 5 њива Закуп 0,1642

318 Трнава ЦРВЕНО БРДО 165 806/5 њива 5 њива Закуп 0,0558

318 0,8416

319 Трнава ПОКОЗИЦА 165 5466/2 њива 4 њива Закуп 0,2501

319 0,2501

320 Трнава ЈОШАНИЦА 165 7132 ливада 4 ливада Закуп 0,3370

320 0,3370

321 Трнава СЛАДУН 165 7260/2 њива 5 њива Закуп 0,0250

321 Трнава СЛАДУН 165 7260/3 њива 5 њива Закуп 0,0500

321 0,0750

322 Трнава СЛАДУН 165 7260/6 воћњак 3 воћњак Закуп 0,0300

322 0,0300

323 Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 1289/4 њива 5 њива Закуп 1,6561

323 1,6561

324 Трнава КЛЕНОВАЦ 165 2646/1 њива 4 њива Закуп 0,6459

324 Трнава КЛЕНОВАЦ 165 2646/2 њива 4 њива Закуп 0,4844

324 Трнава КЛЕНОВАЦ 795 2649/1 њива 4 њива Закуп 0,2244

324 Трнава КЛЕНОВАЦ 795 2650/4 њива 4 њива Закуп 0,2670

324 1,6217

325 Трнава ВАРАГИЋИ 1263 4949/2 воћњак 3 воћњак Закуп 0,2032

325 Трнава ВАРАГИЋИ 1264 4949/3 воћњак 3 воћњак Закуп 0,2235

325 Трнава ВАРАГИЋИ 1265 4949/6 воћњак 3 воћњак Закуп 0,1932

325 Трнава ВАРАГИЋИ 1879 4949/4 воћњак 3 воћњак Закуп 0,1606

325 0,7805

326 Трнава ВАРАГИЋИ 165 5250/2 њива 4 њива Закуп 0,3656

326 0,3656

327 Трнава КЛЕНОВАЦ 1599 4871/3 њива 4 њива Закуп 0,2613

327 0,2613

328 Трнава СЛАДУЊЕ 165 3300 пашњак 5 пашњак Закуп 0,3889

328 0,3889

329 Трнава ГОРОВИЧ 1879 171 њива 5 њива Закуп 0,4111

329 0,4111

330 Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 1920 воћњак 3 воћњак Закуп 0,3487

330 Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 1921 њива 4 њива Закуп 0,3547

330 Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 1922 њива 4 њива Закуп 0,5758

330 1,2792
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331 Трнава РИБНИК 165 2190 њива 4 њива Закуп 0,8707

331 0,8707

332 Трнава БУКОВАЦ 169 949 њива 5 њива Закуп 0,0181

332 Трнава БУКОВАЦ 1534 953 њива 5 њива Закуп 0,5002

332 0,5183

333 Трнава ЈАБУКОВАЧА 166 5790/5 њива 4 њива Закуп 0,4033

333 Трнава ЈАБУКОВАЧА 166 5790/6 њива 4 њива Закуп 0,2152

333 0,6185

334 Трнава ЈАБУКОВАЧА 165 5640/4 њива 4 њива Закуп 0,3700

334 0,3700

335 Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 740/2 њива 4 њива Закуп 0,5701

335 0,5701

336 Трнава ЈАБУКОВАЧА 16 5673/1 њива 4 њива Закуп 0,4615

336 Трнава ПОКОЗИЦА 16 5673/2 виноград 3 њива Закуп 0,0583

336 0,5198

337 Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 1583/1 пашњак 3 пашњак Закуп 0,0862

337 0,0862

338 Трнава ПОКОЗИЦА 16 5670/1 њива 4 њива Закуп 1,0554

338 1,0554

339 Трнава ПОКОЗИЦА 16 5669 њива 4 њива Закуп 0,3638

339 0,3638

340 Трнава ЈАБУКОВАЧА 16 5662 њива 4 њива Закуп 0,0120

340 0,0120

341 Трнава ЈАБУКОВАЧА 16 5668 воћњак 3 њива Закуп 0,0325

341 Трнава ПОКОЗИЦА 16 5668 њива Закуп 0,0250

341 0,0575

342 Трнава ПОКОЗИЦА 1888 5748/1 њива 4 њива Закуп 0,1345

342 Трнава ПОКОЗИЦА 1888 5748/2 њива 4 њива Закуп 0,1325

342 0,2670

343 Трнава ЗЛА ВОДА 167 5/1 њива 6 њива Закуп 0,4324

343 Трнава ЗЛА ВОДА 167 5/2 њива 6 пашњак Закуп 0,3776

343 Трнава ЗЛА ВОДА 167 5/3 њива 6 њива Закуп 0,0036

343 Трнава ЗЛА ВОДА 167 6/1 њива 6 њива Закуп 1,2840

343 Трнава ЗЛА ВОДА 167 6/2 њива 6 њива Закуп 0,0054

343 Трнава ЗЛА ВОДА 167 7 њива 5 њива Закуп 0,1781

343 Трнава ЗЛА ВОДА 167 8 њива 6 њива Закуп 0,8476

343 3,1287

344 Трнава ВАРОШ ТРНАВА 1889 7198/1 воћњак 2 воћњак Закуп 0,0104

344 0,0104

345 Шуме СЕЛО 623 1649/1 њива 4 њива Закуп 0,7793

345 Шуме СЕЛО 623 1649/2 њива 4 њива Закуп 0,6600

345 Шуме СЕЛО 623 1649/3 њива 4 њива Закуп 0,6600

345 2,0993

346 Шуме ДРЕНОВЧИЋ 623 1716/4 њива 4 њива Закуп 0,6630

346 Шуме ДРЕНОВЧИЋ 623 1725 њива 4 њива Закуп 1,0226

346 Шуме ДРЕНОВЧИЋ 623 1726 њива 4 њива Закуп 2,5616

346 4,2472

земљиште уз 

зграду - објекат 
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347 Шуме ДРЕНОВЧИЋ 623 1715/1 њива 4 њива Закуп 1,3884

347 Шуме ДРЕНОВЧИЋ 623 1715/3 њива 4 њива Закуп 0,6037

347 Шуме ДРЕНОВЧИЋ 623 1723 њива 4 њива Закуп 0,0498

347 Шуме ДРЕНОВЧИЋ 623 1724/2 њива 4 њива Закуп 0,0941

347 2,1360

348 Шуме ЈАСЕНИЦА 592 337/2 њива 3 њива Закуп 0,0199

348 0,0199

349 Шуме ЈАСТРЕБАЦ 623 2034/3 виноград 2 виноград Закуп 0,4008

349 Шуме МИЛИЈИНО 623 2034/1 њива 6 њива Закуп 0,4945

349 0,8953

350 Шуме ЈАСЕНИЦА 64 2361/2 ливада 4 ливада Закуп 0,0438

350 0,0438

351 Шуме МАЈДАН 592 1997 њива 5 њива Закуп 0,5826

351 0,5826

352 Шуме ПОД СЕЛОМ 623 1532/2 њива 3 њива Закуп 0,0730

352 0,0730

353 Шуме МАЈДАН 623 1078/4 њива 5 њива Закуп 0,1296

353 0,1296

354 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 344/5 ливада 3 ливада Закуп 0,1360

354 0,1360

355 Шуме ЈАСЕНИЦА 592 26 њива 3 њива Закуп 0,6082

355 0,6082

356 Шуме ЈАСЕНИЦА 592 28/4 њива 2 њива Закуп 0,4695

356 0,4695

357 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2397 њива 3 њива Закуп 1,2201

357 1,2201

358 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2394 њива 2 њива Закуп 0,6841

358 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2394 њива 3 њива Закуп 0,9705

358 1,6546

359 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2399/1 њива 3 њива Закуп 0,8428

359 0,8428

360 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2392/2 њива 2 њива Закуп 0,8316

360 0,8316

361 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2396 њива 3 њива Закуп 1,7979

361 1,7979

362 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2393/1 њива 2 њива Закуп 1,3000

362 1,3000

363 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2393/2 њива 2 њива Закуп 0,1883

363 0,1883

364 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2399/2 њива 3 њива Закуп 0,7468

364 0,7468

365 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2390 њива 3 њива Закуп 2,5330

365 2,5330

366 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2398 њива 3 њива Закуп 1,5525

366 1,5525
367 Шуме ЈАСЕНИЦА 623 2391 њива 2 њива Закуп 0,4760

367 0,4760

368 Шуме ЈАСЕНИЦА 504 15 њива 3 њива

0,2358

368 0,2358

369 Шуме ЈАСЕНИЦА 504 14 њива 3 њива

0,4595

369 0,4595

370 Шуме ЈАСЕНИЦА 504 13 њива 3 њива

0,5235

370 0,5235

371 Шуме ЈАСЕНИЦА 504 16 њива 3 њива

0,5634

371 0,5634

372 Шуме МАЈДАН 623 715 њива 4 њива Закуп 0,1697

372 0,1697

Укупно: 376,5565

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња

Средња 

школа 

"Краљ 

Петар 1" 

Коришћење 

без накнаде-

пољопривред

на 

производња
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КО

Белосавци 20,7106 0,0000 0,0000 18,0422 0,0686 7,6217 1,2028 11

Блазнава 3,1600 0,9418 0,0000 1,2871 0,0211 0,4417 0,1609 7

Божурња 52,3584 1,6059 0,0000 43,1760 0,0586 7,0037 0,4851 30

Винча 9,4396 6,1140 0,0000 2,3845 0,0715 0,8274 0,2981 7

Горња Шаторња 10,1018 4,6012 0,0000 3,5888 0,1477 1,1005 0,4486 6

Доња Трешњевица 6,2255 3,6867 0,0000 0,0000 0,0000 0

Доња Шаторња 21,8150 13,4647 0,0000 2,6737 0,0388 1,0238 0,1782 10

Загорица 14,2565 5,9971 0,0000 5,9783 0,0259 1,0541 0,2989 15

Јеленац 2,0900 0,0000 0,0000 0,6162 0,0515 0,2579 0,1232 5

Липовац 3,0696 0,0000 0,0000 1,3326 0,0242 0,4085 0,2221 6

Маскар 6,6453 0,0000 0,0000 6,1702 0,0484 3,6209 0,6856 9

Овсиште 3,7427 0,0000 0,0000 1,7091 0,0056 0,3828 0,1315 11

Пласковац 8,5387 0,5225 0,0000 1,9812 0,0271 0,8458 0,1524 6

Рајковац 5,9895 0,0000 0,0000 5,3651 0,0401 1,2479 0,4127 10

Топола (варошица) 33,8939 0,0000 0,0000 16,5153 0,0518 6,5557 0,6881 13

Топола (село) 93,4016 6,0373 0,0000 71,4826 0,0200 9,1167 1,0997 54

Светлић 5,8517 0,0000 0,0000 5,5910 0,0381 2,9788 0,7987 7

Војковци 16,0288 0,4561 0,0000 8,5444 0,2243 2,8189 0,9494 8

Гуришевци 1,6743 0,0000 0,0000 0,9358 0,9358 0,9358 0,9358 1

Јарменовци 8,8705 0,0000 0,0000 1,5336 0,0348 0,6785 0,1180 8

Манојловци 2,2263 0,0000 0,0000 0,0186 0,0186 0,0186 0,0186 1

Горович 14,1977 0,0000 0,0000 12,4841 0,0430 3,1679 0,6242 16

Жабаре 39,3727 0,0000 0,0000 37,8580 0,0067 30,3751 2,3661 16

Јунковац 41,3990 0,0000 0,0000 35,4700 0,0779 6,8436 1,3137 16

Клока 49,1310 9,6023 0,0000 32,7422 0,0600 9,4700 1,3097 22

Наталинци 44,0106 6,0753 0,0000 15,6213 0,0437 3,2171 0,4882 21

Павловац 0,1722 0,0000 0,0000 0,1722 0,1722 0,1722 0,1722 1

Трнава 19,8906 0,0000 0,0000 16,7465 0,0104 3,1287 0,3349 27

Шуме 34,5086 7,2443 0,0000 26,5359 0,0199 4,2472 0,7172 28

Укупно: 572,7727 66,3492 0,0000 376,5565 372

Закуп по основу гајења животиња: 0,0000

Закуп по основу власништва инфраструктуре: 0,0000

Бесплатно коришћење 75,1948

Разлика у заокруживању 0,0000

Збирна 
табела

Укупно пољ. земљиште 

у државној својини

Површина заузета 

важећим уговорима 

о закупу

Површина заузета 

важећим уговорима о 

коришћењу без накнаде

Планирано за закуп и 

коришћење

Најмања 

површина јавног 

надметања

Највећа 

површина јавног 

надметања

Просечна 

површина јавног 

надметања (ха)

Број јавних 

надметања

Ред.број Величина (ха) Број јавних надметања

1 до 5 360

2 од 5 до 20 11

3 од 20 до 100 1

4 преко 100 0

Укупно 372

Величине јавних 
надметања
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КО Потес Култура Класа Разлог изузимања Напомена

Белосавци СУМОР 138 1908 0,0722 воћњак 3

Белосавци СУМОР 138 1908 0,0058

Белосавци СУМОР 138 1908 0,0500

Белосавци ВИЋИЈА 452 2109 0,0320 њива 3 шума ШУМА

Белосавци ВИЋИЈА 962 2438/1 0,2500 њива 3 шума ШУМА

Белосавци ВИЋИЈА 962 2438/3 0,3344 њива 3 шума ШУМА

Белосавци ПЉОШТА 560 488/3 0,1162 њива 2

Белосавци ЗОВЉАК 904 696/4 0,0310 њива 2

Белосавци ЗОВЉАК 752 708/6 0,0304 њива 2

Белосавци ЗОВЉАК 752 708/7 0,1922 пашњак 2

Белосавци ЗОВЉАК 752 708/7 0,2538 пашњак 2

Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0140

Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0107 њива 2

Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0963 њива 2

Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0030

Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0500

Белосавци ПЉОШТА 752 768/10 0,6114 воћњак 3 шума ШУМА

Белосавци ПЉОШТА 752 768/15 0,1150 воћњак 3 шума ШУМА

Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на 

коришћење без накнаде

Бр. листа 
непокретн

ости

Број кат. 
парцеле

Површин
а

Култура- 
фактичко

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште уз 
зграду - објекат

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Белосавци ПЉОШТА 141 772/2 0,0267

Белосавци ПЉОШТА 141 772/2 0,3733 њива 2

Укупно Белосавци 2,6684

Блазнава ГОЛУБАН 169 1009/3 0,0238 виноград 4 шума ШУМА

Блазнава ГОЛУБАН 169 1009/4 0,0595 њива 6 шума ШУМА

Блазнава ОКУЋНИЦА 167 1022 0,0184 виноград 4 шума ШУМА

Блазнава ОКУЋНИЦА 507 1055/2 0,0108 воћњак 4

Блазнава ОКУЋНИЦА 507 1055/3 0,0018 воћњак 4 шума ШУМА

Блазнава ТЕКЕЛОВАЦ 846 2327 0,0529 воћњак 5 шума ШУМА

Блазнава ТЕКЕЛОВАЦ 846 2328 0,0436 воћњак 5 шума ШУМА

Блазнава ЗМИ ДОЛ 100 2714 0,2364 пашњак 6 шума ШУМА

Блазнава ДОБРИ ДОЛ 167 2803 0,0912 њива 8 шума ШУМА

Блазнава ДОБРИ ДОЛ 167 2804 0,1553 њива 6 шума ШУМА

Блазнава ОСТРИКОВАЦ 167 943 0,0273 њива 7 шума ШУМА

Блазнава ОСТРИКОВАЦ 167 944/1 0,0736 пашњак 6 шума ШУМА

Блазнава ОСТРИКОВАЦ 167 944/2 0,1002 пашњак 6 шума ШУМА

Блазнава ОСТРИКОВАЦ 167 944/3 0,0363 пашњак 6 шума ШУМА

Укупно Блазнава 0,9311

Божурња МЕТАЉКА 110 1086 0,7297 пашњак 5

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ
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Божурња АМБАРИНА 1032 1140 0,1093 пашњак 6 шума ШУМА

Божурња ЦЕРЈЕ 105 1589 0,0160

Божурња ЦЕРЈЕ 105 1589 0,0308

Божурња ЦЕРЈЕ 105 1589 0,1839 пашњак 3

Божурња ГВОЗДЕНКАПА 981 215 0,0070

Божурња ГВОЗДЕНКАПА 981 215 0,0500

Божурња ГВОЗДЕНКАПА 981 215 0,0240 воћњак 4

Божурња СТУБЛИНЕ 111 2425/1 0,1351 њива 6 шума ШУМА

Божурња КОД ГРОБЉА 107 3075 0,3089 њива 5 гробље ГРОБЉЕ

Божурња ДРЕЊАК 1146 3387 0,1176 шума ШУМА

Божурња БРАНСКИ ПЛАЦ 1146 3387 0,0270 њива 3 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 598 0,1729 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 629 0,3377 виноград 2

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 638 0,1749 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 645 0,0592 пашњак 5

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 645 0,0020

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 646 0,3973 воћњак 3 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 648/3 0,1197 виноград 3

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 648/5 0,1345 њива 3 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 649 0,0532 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 650 0,1608 виноград 2 шума ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 650 0,4602 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 651 0,3152 ливада 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 656 0,2656 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 659 0,3225 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 659 0,6695 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 660 0,0628 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 686 0,0426 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 687 0,1418 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 691 0,1086 њива 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 105 692 0,0858 воћњак 3 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 696 0,2679 воћњак 3 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 697 0,0195 виноград 2 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 698 0,1760 воћњак 3 шума ШУМА

Божурња 105 699 0,1859 виноград 2 шума ШУМА

Божурња РАВНИЦА 105 714/1 0,1129 виноград 3 шума ШУМА

Божурња РАВНИЦА 1032 716 0,8041 воћњак 4 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 986 730/1 0,0228 виноград 3

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 763/1 0,0845 виноград 3 шума ШУМА

Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 763/2 0,0768 виноград 3 шума ШУМА

Укупно Божурња 7,5765

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ПОД 
ОПЛЕНЦЕМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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КО Потес Култура Класа Разлог изузимања НапоменаБелосавци СУМОР 138 1908 0,0722 воћњак 3Белосавци СУМОР 138 1908 0,0058Белосавци СУМОР 138 1908 0,0500Белосавци ЗОБЉАК 452 2109 0,0320 њива 3 шума ШУМАБелосавци ВИЦИЈА 962 2438/1 0,2500 њива 3 шума ШУМАБелосавци ВИЦИЈА 962 2438/3 0,3344 њива 3 шума ШУМАБелосавци ПЉОШТА 560 488/3 0,1162 њива 2Белосавци ЗОВЉАК 904 696/4 0,0310 њива 2Белосавци ЗОВЉАК 752 708/6 0,0304 њива 2Белосавци ЗОВЉАК 752 708/7 0,1922 пашњак 2Белосавци ЗОВЉАК 752 708/7 0,2538 пашњак 2Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0140Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0107 њива 2Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0963 њива 2Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0030Белосавци ПОЉЕ 752 712 0,0500Белосавци ПЉОШТА 752 768/10 0,6114 воћњак 3 шума ШУМАБелосавци ПЉОШТА 752 768/15 0,1150 воћњак 3 шума ШУМАБелосавци ПЉОШТА 141 772/2 0,0267Белосавци ПЉОШТА 141 772/2 0,3733 њива 2Укупно Белосавци 2,6684Блазнава ГОЛУБАН 169 1009/3 0,0238 виноград 4 шума ШУМАБлазнава ГОЛУБАН 169 1009/4 0,0595 њива 6 шума ШУМАБлазнава ОКУЦНИЦА 167 1022 0,0184 виноград 4 шума ШУМАБлазнава ОКУЦНИЦА 507 1055/2 0,0108 воћњак 4Блазнава ОКУЦНИЦА 507 1055/3 0,0018 воћњак 4 шума ШУМАБлазнава ТЕКЕЛОВАЦ 846 2327 0,0529 воћњак 5 шума ШУМАБлазнава ТЕКЕЛОВАЦ 846 2328 0,0436 воћњак 5 шума ШУМАБлазнава ЗМИ ДОЛ 100 2714 0,2364 пашњак 6 шума ШУМАБлазнава ДОБРИ ДОЛ 167 2803 0,0912 њива 8 шума ШУМАБлазнава ДОБРИ ДОЛ 167 2804 0,1553 њива 6 шума ШУМАБлазнава ОСТРИКОВАЦ 167 943 0,0273 њива 7 шума ШУМАБлазнава ОСТРИКОВАЦ 167 944/1 0,0736 пашњак 6 шума ШУМАБлазнава ОСТРИКОВАЦ 167 944/2 0,1002 пашњак 6 шума ШУМАБлазнава ОСТРИКОВАЦ 167 944/3 0,0363 пашњак 6 шума ШУМАУкупно Блазнава 0,9311Божурња МЕТАЉКА 110 1086 0,7297 пашњак 5Божурња АМБАРИНА 1032 1140 0,1093 пашњак 6 шума ШУМАБожурња ЦЕРЈЕ 105 1589 0,0160Божурња ЦЕРЈЕ 105 1589 0,0308Божурња ЦЕРЈЕ 105 1589 0,1839 пашњак 3Божурња ГВОЗДЕНКАПА 981 215 0,0070Божурња ГВОЗДЕНКАПА 981 215 0,0500Божурња ГВОЗДЕНКАПА 981 215 0,0240 воћњак 4Божурња СТУБЛИНЕ 111 2425/1 0,1351 њива 6 шума ШУМАБожурња КОД ГРОБЉА 107 3075 0,3089 њива 5 гробље ГРОБЉЕБожурња ДРЕЊАК 1146 3387 0,1176 шума ШУМАБожурња БРАНСКИ ПЛАЦ 1146 3387 0,0270 њива 3 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 598 0,1729 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 629 0,3377 виноград 2Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 638 0,1749 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 645 0,0592 пашњак 5Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 645 0,0020Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 646 0,3973 воћњак 3 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 648/3 0,1197 виноград 3Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 648/5 0,1345 њива 3 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 649 0,0532 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 650 0,1608 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 650 0,4602 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 651 0,3152 ливада 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 656 0,2656 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 659 0,3225 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 659 0,6695 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 660 0,0628 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 686 0,0426 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 687 0,1418 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 691 0,1086 њива 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 105 692 0,0858 воћњак 3 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 696 0,2679 воћњак 3 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 697 0,0195 виноград 2 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 698 0,1760 воћњак 3 шума ШУМАБожурња ПОД ОПЛЕНЦЕМ 105 699 0,1859 виноград 2 шума ШУМАБожурња РАВНИЦА 105 714/1 0,1129 виноград 3 шума ШУМАБожурња РАВНИЦА 1032 716 0,8041 воћњак 4 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 986 730/1 0,0228 виноград 3Божурња ОПЛЕНАЦ 1032 763/1 0,0845 виноград 3 шума ШУМАБожурња ОПЛЕНАЦ 1032 763/2 0,0768 виноград 3 шума ШУМАУкупно Божурња 7,5765Винча ШАРЕНАЦ 97 1053 0,0419 пашњак 3Винча ЈАСЕНИЦА 950 1752/2 0,2448 њива 3 шума ШУМАВинча МОШТАЊЕ 98 2248/3 0,0050 њива 4 канал КАНАЛВинча МОШТАЊЕ 98 2249/3 0,0075 воћњак 4 канал КАНАЛВинча ЦАРЕВАЦ 97 940 0,3407 воћњак 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕВинча ЦАРЕВАЦ 704 947 0,0262 воћњак 3Винча ЦАРЕВАЦ 97 948/1 0,0592 пашњак 3 јавни парк ЈАВНИ ПАРКВинча ЦАРЕВАЦ 101 954/2 0,0224 пашњак 3Винча ЦАРЕВАЦ 97 954/3 0,1361 пашњак 5Винча ЦАРЕВАЦ 97 954/3 0,0443Винча ЦАРЕВАЦ 101 954/4 0,0130 пашњак 3Укупно Винча 0,9411Војковци КЛОКОТИЦ 75 1218 1,8476 пашњак 7 шума ШУМАВојковци КЛОКОТИЦ 75 1243/1 1,0091 пашњак 7 шума ШУМАВојковци ЈАВОРЈЕ 75 1248/2 0,1358 њива 8 шума ШУМАВојковци ЈАВОРЈЕ 75 1248/3 0,1959 пашњак 7 шума ШУМАВојковци ЈАВОРЈЕ 75 1248/4 0,5467 њива 8 шума ШУМАВојковци ЈЕЛИЦИН ДЕО 43 1402 0,3737 пашњак 7 шума ШУМАВојковци СТРАЖЕВИЦА 74 339/1 0,6024 ливада 6 шума ШУМАВојковци СТРАЖЕВИЦА 74 339/1 0,1022 ливада 6 шума ШУМАВојковци ДУБРАВА 74 355/1 1,6983 пашњак 7 шума ШУМАВојковци ДУБРАВА 74 357 0,5166 њива 8 шума ШУМАУкупно Војковци 7,0283Горња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 14 0,5673 воћњак 4 шума ШУМАГорња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 14 0,1254 воћњак 4 шума ШУМАГорња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 5/2 0,2406 њива 5 шума ШУМАГорња Шаторња ВИШЕ ЗАБРАНА 767 7 0,5100 њива 5 шума ШУМАГорња Шаторња СЕЛИШТЕ 767 766 0,0664 њива 4 гробље ГРОБЉЕГорња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 8/3 0,4021 воћњак 4 шума ШУМАУкупно Горња Шаторња 1,9118Горович ЈОЈОВАЦ 46 254 0,1254 пашњак 3Горович СЕЛО 49 273/10 0,6048 њива 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕГорович СЕЛО 352 386/3 0,0084Горович СЕЛО 352 386/3 0,0125 пашњак 3Горович ТРЊАЦИ 351 429 0,0094 њива 4Горович БУКОВАЦ 46 860 0,5009 њива 5 гробље ГРОБЉЕГорович БУКОВАЦ 46 861 0,0379 пашњак 4 шума ШУМАГорович БОКАЊА 46 863 0,4143 пашњак 4 шума ШУМАУкупно Горович 1,7136Гуришевци БЕЗИМЕНИ 169 676 0,2139 пашњак 6 шума ШУМАГуришевци БЕЗИМЕНИ 172 721 0,3438 ливада 6 шума ШУМАГуришевци МАРАЛИШТЕ 172 722 0,1808 пашњак 6 шума ШУМАУкупно Гуришевци 0,7385Доња Трешњевица ПАРЛОЗИ 32 256 0,0708 пашњак 3 шума ШУМАДоња Трешњевица ПАРЛОЗИ 32 256 0,2038 пашњак 3 шума ШУМАДоња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 31 320/2 0,1263 воћњак 3 шума ШУМАДоња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 31 321/1 0,7462 воћњак 3 шума ШУМАДоња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 31 325/1 0,4354 воћњак 4 шума ШУМАДоња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 296 372/2 0,1500 њива 5 гробље ГРОБЉЕДоња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 296 374/2 0,1000 воћњак 4 гробље ГРОБЉЕДоња Трешњевица ЈАБУКОВАЦ 32 691 0,1439 њива 5 шума ШУМАДоња Трешњевица ПАРЛОЗИ 32 817/1 0,2581 пашњак 6 шума ШУМАДоња Трешњевица ПАРЛОЗИ 32 817/2 0,3043 пашњак 6 шума ШУМАУкупно Доња Трешњевица 2,5388Доња Шаторња 595 120/1 0,5389 њива 5 шума ШУМАДоња Шаторња ШТОРИНА 595 1581 0,0784 виноград 4 шума ШУМАДоња Шаторња ШТОРИНА 595 1582/1 0,0639 виноград 4 шума ШУМАДоња Шаторња ШТОРИНА 595 1586 0,1425 виноград 4 шума ШУМАДоња Шаторња ЛИПАР 58 1916/3 0,0358 виноград 5 шума ШУМАДоња Шаторња БОР 595 1978 0,5272 виноград 4 шума ШУМАДоња Шаторња ГЛАВИЦА 61 2168/2 0,0884 виноград 5 шума ШУМАДоња Шаторња ВОДИЦЕ 61 2187 0,2018 њива 7 шума ШУМАДоња Шаторња ШУМИЦЕ 59 2258/5 0,4388 воћњак 4Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0715Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0296Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0464Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0135Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,1634Доња Шаторња ШУМИЦЕ 59 2258/5 0,0146Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0463Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,1265Доња Шаторња У ВАРОШИЦИ 595 2272/2 0,0039 воћњак 4Доња Шаторња У ВАРОШИЦИ 595 2272/2 0,0104Доња Шаторња У ВАРОШИЦИ 595 2272/2 0,0500Доња Шаторња ПОЉА 696 2282/2 2,2753Доња Шаторња ПОЉА 696 2282/2 0,1200 њива 4Доња Шаторња ЛОКВА 801 444/2 0,0422Доња Шаторња ЛОКВА 801 444/2 0,0825 њива 5Доња Шаторња ЛОКВА 801 444/3 0,0763 њива 5Доња Шаторња ЛОКВА 801 444/3 0,0426Доња Шаторња КОД ВАРОШИЦЕ 587 769/7 0,0437Доња Шаторња КОД ВАРОШИЦЕ 587 769/7 0,2209 воћњак 4Доња Шаторња КОД ВАРОШИЦЕ 587 769/7 0,0500Доња Шаторња КОД ВАРОШИЦЕ 587 769/7 0,0207Доња Шаторња БУЉИНОВАЦ 329 913/2 0,0093 њива 6 шума ШУМАДоња Шаторња МЕÐЕ 702 929/8 0,0013 њива 4Укупно Доња Шаторња 5,6766Жабаре 269 1137 0,0152 њива 5Жабаре 269 1143 0,0200 њива 5 шума ШУМАЖабаре СЕЛО 707 1649 0,0029Жабаре СЕЛО 707 1649 0,0850 воћњак 3Жабаре 864 2256/2 0,1606 пашњак 5Жабаре 1194 2275/2 0,3060 пашњак 5 голет ГОЛЕТЖабаре ЈАСЕНИЦА 154 2568/1 0,0800 камењар КАМЕЊАРЖабаре ЈАСЕНИЦА 154 2568/1 0,3269 њива 3 камењар КАМЕЊАРЖабаре ЈАСЕНИЦА 154 2568/3 0,0715 воћњак 3 голет ГОЛЕТЖабаре БОКАЊА 151 3685/8 0,0200 њива 3 шума ШУМАЖабаре СЕЦА 151 664/3 0,3719 њива 4 шума ШУМАЖабаре КАЛИПОЉЕ 1126 766/4 0,0547 виноград 3 шума ШУМАУкупно Жабаре 1,5147Загорица СЕЛО 89 1166/2 0,1483 њива 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕЗагорица СЕЛО 89 1166/3 0,1503 њива 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕЗагорица СЕЛО 89 1171 0,0126Загорица СЕЛО 89 1171 0,0500Загорица СЕЛО 89 1171 0,0115 пашњак 2Загорица СЕЛО 620 1350 0,2209 пашњак 3 шума ШУМАЗагорица СЕЛО 620 1369 0,2350 пашњак 3 шума ШУМАЗагорица БУНАР 89 1395 0,0522 пашњак 3Загорица МАЛЕ ЛИВАДЕ 15 1718/2 0,0167Загорица МАЛЕ ЛИВАДЕ 15 1718/2 0,0014Загорица МАЛЕ ЛИВАДЕ 15 1718/2 0,0554 њива 3Загорица МАЛЕ ЛИВАДЕ 555 1723/3 0,0413 њива 3 шума ШУМАЗагорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1805/2 0,0261 њива 4 гробље ГРОБЉЕЗагорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1809 0,0193 њива 4 гробље ГРОБЉЕЗагорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1815/2 0,0603 њива 4 гробље ГРОБЉЕЗагорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1816/2 0,0131 њива 4 гробље ГРОБЉЕЗагорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1826/2 0,0201 њива 4 гробље ГРОБЉЕЗагорица СЕЛО 114 2026/1 0,0043Загорица СЕЛО 114 2026/1 0,0000 воћњак 3Загорица СЕЛО 114 2026/1 0,0500Загорица СЕЛО 89 2198 1,0923 пашњак 5Укупно Загорица 2,2811Јарменовци ПОЉА 79 1008 0,0431 пашњак 6 шума ШУМАЈарменовци ЗВЕЗДА 79 1009 0,0499 пашњак 6 шума ШУМАЈарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 141/2 0,0519 пашњак 7 шума ШУМАЈарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 195/1 0,3863 пашњак 4Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 195/2 0,0115 пашњак 4Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 79 203/1 0,0142Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 79 203/1 0,0500Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 79 203/1 0,3120 воћњак 4Јарменовци ПОЉА 78 255/2 0,6759 воћњак 3 шума ШУМАЈарменовци ПОЉА 78 259/1 0,5183 воћњак 3 шума ШУМАЈарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 78 269/1 0,4090 воћњак 4 шума ШУМАЈарменовци ЖИЛАВИЦА 72 280/2 0,0077 воћњак 4Јарменовци ЖИЛАВИЦА 72 281/2 0,0163 воћњак 4Јарменовци ЖИЛАВИЦА 72 283/3 0,0159 воћњак 4 шума ШУМАЈарменовци ПОЉА 77 296/6 0,0298 воћњак 5Јарменовци ПОЉА 78 316 0,3326 воћњак 3 шума ШУМАЈарменовци ПОЉА 78 318/1 0,4431 воћњак 3 шума ШУМАЈарменовци ПОЉА 78 318/3 0,0275 пашњак 4Јарменовци ПОЉА 519 318/6 0,0845Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0090Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,6897 воћњак 3Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0599Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0048Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0183Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0500Јарменовци ПОЉА 78 320 0,5615 воћњак 3 шума ШУМАЈарменовци ПОЉА 78 321 0,3045 воћњак 3 шума ШУМАЈарменовци ПОЉА 78 322/3 0,0140 пашњак 5 шума ШУМАЈарменовци СРЊЕВАЦ 77 476/4 0,0877 воћњак 4Јарменовци СРЊЕВАЦ 77 476/4 0,1840 ливада 5Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/10 0,0662 воћњак 4 шума ШУМАЈарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/11 0,0501 воћњак 4 шума ШУМАЈарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/18 0,0520 ливада 5Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/23 0,0105 воћњак 4Јарменовци ОРЛОВАЦА 77 477/27 0,0520 воћњак 4Јарменовци ОРЛОВАЦА 77 477/28 0,0958 пашњак 4Јарменовци ОРЛОВАЦА 77 477/28 0,0380Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/9 0,0367 воћњак 4 шума ШУМАЈарменовци ОРЛОВАЦА 77 480/5 0,0070 њива 4Јарменовци ЖИЛАВИЦА 565 553/2 0,1458 воћњак 4 шума ШУМАЈарменовци ЖИЛАВИЦА 565 557/2 0,2125 њива 7 шума ШУМАЈарменовци ПОЉА 73 960/3 1,1074 ливада 6 шума ШУМАУкупно Јарменовци 7,3369Јеленац СЕЛО 358 270/1 0,0397 пашњак 4 шума ШУМАЈеленац СЕЛО 305 270/3 0,0340 пашњак 4 шума ШУМАЈеленац СЕЛО 358 280/1 0,0950 воћњак 3 шума ШУМАЈеленац СЕЛО 358 280/4 0,0438 њива 1 шума ШУМАЈеленац СЕЛО 358 280/5 0,0620 пашњак 4 шума ШУМАЈеленац ПОЉЕ 25 35 0,4862 њива 1Јеленац ПОЉЕ 25 35 0,1168 њива 2Јеленац КОД ГРОБЉА 306 50 0,0689 њива 2 шума ШУМАЈеленац ЈЕЛЕНАЦ 358 524 0,4967 пашњак 4 шума ШУМАЈеленац СЕЛО 358 526 0,0307 пашњак 4 шума ШУМАУкупно Јеленац 1,4738Јунковац 119 1370 0,4366 воћњак 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕЈунковац 116 1371/1 0,0865Јунковац 116 1371/1 0,3000Јунковац 116 1371/1 0,4829 пашњак 3Јунковац 119 1372 0,0963 њива 3 шума ШУМАЈунковац 119 1382/1 0,4336 њива 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕЈунковац ТОШИЦЕВ КРАЈ 518 1439/2 0,1118 воћњак 2Јунковац ТОШИЦЕВ КРАЈ 518 1439/2 0,0082Јунковац ЦРКВИНЕ 115 1518 0,3109 воћњак 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕЈунковац ЦРКВИНЕ 116 1520/3 0,0077 пашњак 2Јунковац ЦРКВИНЕ 116 1520/3 0,0020Јунковац ЦРКВИНЕ 119 1526 0,0461 пашњак 4 шума ШУМАЈунковац ЦРКВИНЕ 119 1527 0,0241 пашњак 4 шума ШУМАЈунковац 116 1533/2 0,0186Јунковац 116 1533/2 0,0141 воћњак 3Јунковац 116 1533/2 0,0255Јунковац ЈОРГУША 1064 1798/2 0,0821 њива 4 гробље ГРОБЉЕЈунковац ЈОРГУША 1064 1799 0,1120 њива 4 гробље ГРОБЉЕЈунковац ЈОРГУША 1064 1800 0,2180 виноград 2 гробље ГРОБЉЕЈунковац ЦРКВИНЕ 119 1947 0,0760 пашњак 3 шума ШУМАЈунковац БУYИЦА КРАЈ 119 2301 0,0978 пашњак 4 шума ШУМАЈунковац 518 2363 0,0500Јунковац 518 2363 0,0068Јунковац 518 2363 0,0652 воћњак 2Јунковац ЈОРГУША 119 2432/1 0,8676 њива 5 шума ШУМАЈунковац ЈОРГУША 119 2432/2 0,3197 пашњак 4 крш КРШЈунковац ЈАСЕНИЦА 119 2456/1 0,7100 ливада 3 шума ШУМАЈунковац ЈАСЕНИЦА 119 2456/5 0,0458 ливада 3 шума ШУМАЈунковац ЈАСЕНИЦА 119 2457 0,0722 њива 3 шума ШУМАЈунковац МАЛЕ ЈАРЕБИЦЕ 119 453 0,8009 пашњак 4 шума ШУМАУкупно Јунковац 5,9290Клока ВРАНОВО 159 1793 0,4872 пашњак 3Клока ВРАНОВО 159 2195/1 0,0895 пашњак 3Клока ВРАНОВО 159 2195/2 0,0114 пашњак 3Клока БУЈКОВАЦ 163 2660 1,2482 њива 2 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕКлока КЛОКА 159 3072/1 0,0500Клока КЛОКА 159 3072/1 0,0626 воћњак 3Клока КЛОКА 159 3072/3 0,0256 воћњак 3Клока ВРАНОВО 159 3226 0,5502 пашњак 4 шума ШУМАКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3344/1 0,1240 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3344/2 0,1185 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3344/3 0,1802 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3361/1 0,5273 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3361/2 0,2276 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3362/1 0,1928 њива 3 брана БРАНАКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3362/2 0,1770 њива 3 брана БРАНАКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3362/3 0,1525 њива 3 брана БРАНАКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3832/5 0,0654 њива 3 шума ШУМАКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3834 1,0203 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3835/4 0,7649 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3840/1 0,1599 ливада 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3840/2 0,0400 ливада 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3843 0,2040 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3844/1 0,0490 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3844/2 0,0490 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОКлока ЦРЕШЉАНАЦ 163 3845 0,0980 њива 3 шума ШУМАКлока ВРАНОВО 162 3897/2 0,1114 пашњак 4Укупно Клока 6,7865Липовац ЈЕЖЕВАЦ 100 1141/1 0,0035Липовац ЈЕЖЕВАЦ 100 1141/1 0,0089Липовац ЈЕЖЕВАЦ 100 1141/1 0,0330 пашњак 5Липовац ЈЕЖЕВАЦ 100 1141/1 0,0009Липовац ВЕНЦАЦ 102 1197 0,3373 пашњак 3 гробље ГРОБЉЕЛиповац ВЕНЦАЦ 102 1254 0,7599 њива 5 шума ШУМАЛиповац ЛИВАДИЦЕ 104 1289/1 0,3713 пашњак 3 шума ШУМАЛиповац КАРАУЛА 100 780/14 0,0235 пашњак 4Липовац КАРАУЛА 100 780/14 0,0142Липовац КАРАУЛА 100 780/3 0,0500Липовац КАРАУЛА 100 780/3 0,0730 пашњак 4Липовац КАРАУЛА 100 780/3 0,0615Укупно Липовац 1,7370Манојловци КАЛУÐЕРАЦ 14 273/10 0,0368Манојловци КАЛУÐЕРАЦ 14 273/11 0,0047Манојловци КАЛУÐЕРАЦ 14 273/12 0,4103Манојловци КАЛУÐЕРАЦ 14 273/13 0,0338Манојловци КАЛУÐЕРАЦ 14 273/2 0,2165Манојловци КАЛУÐЕРАЦ 14 273/3 0,1262Манојловци КАЛУÐЕРАЦ 14 273/8 0,8285Манојловци КАЛУÐЕРАЦ 14 273/9 0,0516Манојловци 15 459/1 0,0056 пашњак 6 шума ШУМАМанојловци 15 464 0,1620 пашњак 6 шума ШУМАМанојловци 15 465 0,3317 пашњак 6 шума ШУМАУкупно Манојловци 2,2077Маскар ЖИЛОВИЦИ 361 1014/3 0,0445 њива 3 шума ШУМАМаскар ЖЕШТИЊ 434 176 0,0292 пашњак 3 шума ШУМАМаскар ЖАБАЉ 41 377/1 0,3140 пашњак 2Маскар ЖАБАЉ 39 436 0,0874 пашњак 3Укупно Маскар 0,4751Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1053/1 0,2873 ливада 1 шума ШУМАНаталинци ЈАСЕНИЦА 73 1057/1 0,1065 ливада 1 шума ШУМАНаталинци ЈАСЕНИЦА 73 1058/1 0,1744 ливада 1 шума ШУМАНаталинци ЈАСЕНИЦА 73 1059/1 0,1378 ливада 1 шума ШУМАНаталинци ЈАСЕНИЦА 73 1061/1 0,2147 ливада 1 шума ШУМАНаталинци ЈАСЕНИЦА 73 1078 0,3283 ливада 3 шума ШУМАНаталинци ЈАСЕНИЦА 73 1079/1 0,3365 њива 1 шума ШУМАНаталинци ЈАСЕНИЦА 73 1079/2 0,2000 њива 1 шума ШУМАНаталинци СЕЛО 595 1223 0,0021Наталинци СЕЛО 595 1223 0,0211 воћњак 1Наталинци СЕЛО 595 1223 0,0101Наталинци СЕЛО 595 1223 0,0245Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0022Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0176Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0063Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0026Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0109 воћњак 1Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0006Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0015Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0500Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0019Наталинци СЕЛО 68 1267/2 0,0113 воћњак 1Наталинци СЕЛО 68 1267/3 0,0004 воћњак 1Наталинци СЕЛО 68 1267/4 0,0036 воћњак 1Наталинци СЕЛО 581 1274/2 0,0417 воћњак 1Наталинци СЕЛО 452 1284 0,0029Наталинци СЕЛО 452 1284 0,0121 пашњак 5Наталинци СЕЛО 68 1287/1 0,0650Наталинци СЕЛО 68 1287/1 0,5017 пашњак 5Наталинци СЕЛО 68 1406/2 0,0118 њива 2Наталинци СЕЛО 68 1406/3 0,0264 њива 2Наталинци СЕЛО 68 1467/2 0,0051 њива 2Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1478 1,3725 њива 3Наталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 195/1 0,1410 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 195/2 0,0661 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 196 0,0225 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 197 0,0753 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 202/1 0,3636 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 202/1 0,2086 њива 3 шума ШУМАНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 203 0,1197 њива 3 шума ШУМАНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 203 0,2277 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 204/1 0,0230 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 205/1 0,0803 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 205/1 0,0184 њива 3 шума ШУМАНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 205/2 0,0844 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 205/2 0,0136 њива 3 шума ШУМАНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 206 0,0323 њива 3 шума ШУМАНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 206 0,2909 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 407 208 0,0510 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 212/1 0,4690 њива 3 шума ШУМАНаталинци ЦРЕШЉАНАЦ 73 212/2 0,4765 њива 3 шума ШУМАНаталинци ПОЉЕ 747 396/5 0,0096Наталинци ПОЉЕ 747 396/5 0,1925 њива 1Наталинци СЕЛО 81 595/2 0,0200 воћњак 3Наталинци ЈАСЕНИЦА 741 623/2 0,2118 њива 2Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 671 0,0200 њива 1Наталинци ЈАСЕНИЦА 753 713/1 0,2563 њива 1 река РЕКАНаталинци ЈАСЕНИЦА 753 713/1 13,7484 река река РЕКАНаталинци ЈАСЕНИЦА 724 751/1 0,6070 шума 4Наталинци ЈАСЕНИЦА 724 751/1 0,3000 њива 1Наталинци ЈАСЕНИЦА 68 761/2 0,0378 њива 2 гробље ГРОБЉЕНаталинци ЈАСЕНИЦА 278 763/1 0,0728 њива 2 гробље ГРОБЉЕНаталинци ЈАСЕНИЦА 278 763/2 0,0825 њива 2 гробље ГРОБЉЕУкупно Наталинци 22,3140Овсиште КРСТАЦА 86 1535/2 0,5299 воћњак 3 шума ШУМАОвсиште ОРАШЦЕ 82 1913/2 0,0378 њива 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕОвсиште ОРАШЦЕ 83 1925/1 0,0274Овсиште ОРАШЦЕ 83 1925/1 0,4748 њива 4Овсиште ОРАШЦЕ 83 1925/1 0,0500Овсиште ОРАШЦЕ 83 1925/1 0,0143Овсиште ОРАШЦЕ 82 1925/2 0,0965 њива 4Овсиште ОРАШЦЕ 83 1925/3 0,0192 њива 4 шума ШУМАОвсиште КОД ИЗВОРА 343 2170 0,0037 ливада 4 шума ШУМАОвсиште КОД ИЗВОРА 343 2170 0,0044 пашњак 4 шума ШУМАОвсиште РАДОЈКИНА 86 2507 0,1526 пашњак 6 шума ШУМАОвсиште СЕЛО 86 2835/2 0,0124 воћњак 4Овсиште ОРАШЦЕ 470 372/1 0,0082Овсиште ОРАШЦЕ 470 372/1 0,2472 пашњак 4Овсиште ОРАШЦЕ 470 372/3 0,0414 њива 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕОвсиште ОРАШЦЕ 470 372/4 0,0437 воћњак 4Овсиште КОВАЦЕВАЦ 784 568 0,2701 пашњак 6 шума ШУМАУкупно Овсиште 2,0336Пласковац ГАЈ 546 1023/1 0,3739 виноград 3 Није државна својина Промена облика својинеПласковац БАРЕ 433 1508/2 0,3570 пашњак 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕПласковац НА БРДУ 544 4/4 0,0962 њива 4 шума ШУМАПласковац БАРЕ 546 548/4 0,0974 њива 4 шума ШУМАПласковац КОД КУЦЕ 29 639/1 0,4540 њива 5Пласковац КОД КУЦЕ 546 642 0,3050 њива 5 шума ШУМАПласковац ОРНИЦА 546 658 1,1814 њива 5 Није државна својина Промена облика својинеПласковац КОД КУЦЕ 546 659 0,1981 њива 5 шума Није државна својина Промена облика својинеПласковац КОД КУЦЕ 546 659 0,2683 њива 5 њива Није државна својина Промена облика својинеПласковац У КОЛЕНИМА 546 699 0,5483 воћњак 3 шума ШУМАПласковац У КОЛЕНИМА 546 701/1 0,5544 њива 5 шума ШУМАПласковац У КОЛЕНИМА 546 701/1 0,1492 њива 5 шума ШУМАПласковац У КОЛЕНИМА 546 701/1 1,4518 њива 5 Није државна својина Промена облика својинеУкупно Пласковац 6,0350Рајковац ЛИВАДЕ 38 10/2 0,1177 пашњак 2 шума ШУМАРајковац СЕЛО 38 487/2 0,0061 њива 3Рајковац СЕЛО 308 807 0,1722 њива 3 шума ШУМАРајковац ЛИВАДЕ 38 9/2 0,3284 њива 2 шума ШУМАУкупно Рајковац 0,6244Светлић СЕЛО 62 854 0,0529 ливада 4Светлић ВЕЛИКИ ПАРЛОГ 65 873 0,2078 њива 3Укупно Светлић 0,2607Топола (варошица) ВРЕЛО 2157 1071 0,0207 њива 3 шума ШУМАТопола (варошица) ВРЕЛО 563 1098/4 0,0961 њива 3Топола (варошица) ВРЕЛО 563 1098/4 0,0700Топола (варошица) ВРЕЛО 2111 1200/1 0,5071 воћњак 3 шума ШУМАТопола (варошица) 2077 1485 0,0029Топола (варошица) 2077 1485 0,0012Топола (варошица) 2077 1485 0,0012Топола (варошица) 2077 1485 0,0024Топола (варошица) 2077 1485 0,0334 воћњак 3Топола (варошица) 2077 1485 0,0012Топола (варошица) 2077 1485 0,0029Топола (варошица) 2077 1485 0,0016Топола (варошица) 28 1490 0,0044Топола (варошица) 28 1490 0,0002Топола (варошица) 28 1490 0,0013 воћњак 3Топола (варошица) 28 1490 0,0009Топола (варошица) ШУМАДИЈСКА 1570 1491 0,0087Топола (варошица) ШУМАДИЈСКА 1570 1491 0,0017 воћњак 3Топола (варошица) ШУМАДИЈСКА 1570 1491 0,0025Топола (варошица) ШУМАДИЈСКА 1570 1491 0,0004Топола (варошица) 2225 1630 0,0500Топола (варошица) 2225 1630 0,0301Топола (варошица) 2225 1630 0,0052 воћњак 3Топола (варошица) 975 1638 0,0338 воћњак 3Топола (варошица) 975 1638 0,0110Топола (варошица) 975 1638 0,0032Топола (варошица) 975 1638 0,0500Топола (варошица) 937 1712 0,0204Топола (варошица) 937 1712 0,0078 воћњак 3Топола (варошица) 937 1712 0,0048Топола (варошица) 937 1712 0,0069Топола (варошица) КАРАÐОРÐЕВА 522 1967/1 0,0500Топола (варошица) КАРАÐОРÐЕВА 522 1967/1 0,0068Топола (варошица) КАРАÐОРÐЕВА 522 1967/1 0,0241 воћњак 4Топола (варошица) КАРАÐОРÐЕВА 522 1967/2 0,0053 воћњак 4Топола (варошица) РУДНИЦКА 2077 1974 0,1119 ливада 5 шума ШУМАТопола (варошица) КАРАÐОРÐЕВА 511 1975 0,0154Топола (варошица) КАРАÐОРÐЕВА 511 1975 0,0048 воћњак 4Топола (варошица) КАРАÐОРÐЕВА 511 1975 0,0018Топола (варошица) КАРАÐОРÐЕВА 511 1975 0,0019Топола (варошица) 1413 2181 0,0500Топола (варошица) 1413 2181 0,0012 воћњак 4Топола (варошица) 1413 2181 0,0076Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2332 2233 0,1053 виноград 3Топола (варошица) КРАГУЈЕВАЦКА 1025 2286 0,0211 воћњак 5Топола (варошица) КРАГУЈЕВАЦКА 1025 2286 0,0014Топола (варошица) КРАГУЈЕВАЦКА 1025 2286 0,0143Топола (варошица) КРАГУЈЕВАЦКА 1025 2286 0,0035Топола (варошица) ПОЉЕ 1232 2458/2 0,0048 њива 4Топола (варошица) ЖАБАРСКИ ПУТ 617 2533 0,6004 пашњак 2 шума ШУМАТопола (варошица) 747 257/1 0,0372 њива 3Топола (варошица) 747 257/2 0,0358 њива 3Топола (варошица) ВРЕЛО 566 2681 0,0367 виноград 3 камењар КАМЕЊАРТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2697 0,2174Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2697 0,2261 ливада 4Топола (варошица) РАВНИЦА 2337 2699 0,4062 њива 4Топола (варошица) РАВНИЦА 2332 2707 0,8351 њива 4Топола (варошица) 2465 2708/1 0,2865 њива 4Топола (варошица) 2465 2708/1 0,0298Топола (варошица) 2353 2708/3 0,0009Топола (варошица) 2353 2708/3 0,0016 њива 4Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2853 0,7819 воћњак 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2853 0,0124 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2854 0,3523 виноград 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2856 1,1632 виноград 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2856 0,0229 шума ШУМАТопола (варошица) АДАМОВО БРДО 2077 2857 0,4269 виноград 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0018Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0132Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0199Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0053Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0030Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0055Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 1564 2869 1,1915 воћњак 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0000 воћњак 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2028 2871/1 0,0021 њива 4 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2880 0,3069 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2880 0,0073Топола (варошица) АДАМОВО БРДО 2077 2881 0,2102 пашњак 5 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2882 0,3022 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2882 0,0220Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2884 0,3096 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2884 0,0146Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2885 0,0104Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2885 0,2958 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2886 0,2289 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2886 0,0093Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2887 0,0097Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2887 0,2105 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2888 0,4043 виноград 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2890 0,1601 виноград 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2891 0,3219 виноград 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2891 0,0304 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2892 0,2446 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2892 0,0176Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2893 0,2518 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2893 0,0284Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2894 0,0030Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2894 0,2672 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2896 0,3461 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2896 0,0082Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2897 0,0062 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2897 0,2580 виноград 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2898 0,0037Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2898 0,2825 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2899 0,3640 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2899 0,0047Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2900 0,0750Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2900 2,2628 виноград 3Топола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2901 0,8494 виноград 3 шума ШУМАТопола (варошица) ОПЛЕНАЦ 2077 2904 0,0440 виноград 3 шума ШУМАТопола (варошица) 1564 70/2 0,0340Топола (варошица) 1564 70/2 0,0123Топола (варошица) 1564 70/2 0,0159Топола (варошица) 1564 70/2 0,0145Топола (варошица) 1564 70/2 0,5137Топола (варошица) 1564 70/2 0,0101Топола (варошица) 1564 70/2 0,3800 њива 3Топола (варошица) 1564 70/2 0,0113Топола (варошица) 1564 70/2 0,0082Топола (варошица) 2411 792 0,0474 њива 2Топола (варошица) 814 793 0,0291 воћњак 3Укупно Топола (варошица) 17,3786Топола (село) ТАМАРИЦ 2059 1160/3 0,2001 њива 3 гробље ГРОБЉЕТопола (село) ЛИВАДЕ 2115 1272/1 0,2506 њива 2 шума ШУМАТопола (село) ЛИВАДЕ 377 1273 0,0244 њива 2 шума ШУМАТопола (село) БАБИНА ВОДА 2115 1935/5 0,0007 ливада 2 шума ШУМАТопола (село) БАБИНА ВОДА 2115 1935/6 0,0019 ливада 2Топола (село) МОРАВИЦА 2115 1946/2 0,1353 њива 3 шума ШУМАТопола (село) ГУЊЕВАЦ 209 2121 0,0839 пашњак 3 шума ШУМАТопола (село) ШИ ПОТОК 2115 2383/2 0,0443 њива 3 шума ШУМАТопола (село) ШИ ПОТОК 1667 2396/2 0,0682 њива 3 шума ШУМАТопола (село) ТОРОВИ 209 2453/1 0,5579 пашњак 3 камењар КАМЕЊАРТопола (село) ТОРОВИ 209 2453/2 0,2157 пашњак 3 камењар КАМЕЊАРТопола (село) ТОРОВИ 207 2469/1 0,0060 пашњак 3 шума ШУМАТопола (село) ТОРОВИ 209 2469/3 0,1880 пашњак 3 камењар КАМЕЊАРТопола (село) ТОРОВИ 2115 2605/2 0,4000 пашњак 2 голет ГОЛЕТТопола (село) ТОРОВИ 2115 2605/3 0,2700 пашњак 2 голет ГОЛЕТТопола (село) ТОРОВИ 209 2617/2 2,0492 пашњак 3 голет ГОЛЕТТопола (село) ВАГАНАЦ 1617 2679/2 0,0026Топола (село) ВАГАНАЦ 1617 2679/2 0,0780 њива 3Топола (село) СТРМОВО 1617 2682/1 0,1300 шума 2 шума ШУМАТопола (село) СТРМОВО 1617 2682/1 0,1495 ливада 4 шума ШУМАТопола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0047Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0026Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,5297 њива 3Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0025Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0311Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0240Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0120Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0058Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0044Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0043Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0129Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0006Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0011Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0031Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0095Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0030Топола (село) ТОРОВИ 209 2909 4,0902 пашњак 3 шума ШУМАТопола (село) ТОРОВИ 209 2937 0,1714 пашњак 3Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3058/1 0,3597 њива 5 гробље ГРОБЉЕТопола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3058/3 0,4416 њива 5 гробље ГРОБЉЕТопола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3059/1 0,0550 њива 4 гробље ГРОБЉЕТопола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3060/1 0,0210 њива 4 гробље ГРОБЉЕТопола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3061/1 0,0365 њива 4 гробље ГРОБЉЕТопола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3078 0,2129 њива 4 гробље ГРОБЉЕТопола (село) ДУБОКА ЈАРУГА 2115 3180/2 0,0821 пашњак 3 шума ШУМАТопола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 207 3403/1 0,4887 ливада 4 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОТопола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 207 3403/2 0,4887 ливада 4 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРОТопола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 207 3404 0,3438 ливада 4 шума ШУМАТопола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 207 3406 0,0999 њива 5 шума ШУМАТопола (село) ТОРОВИ 207 3415 0,4917 пашњак 3 шума ШУМАТопола (село) ТОРОВИ 1932 3416 0,4717 пашњак 3 шума ШУМАТопола (село) ТОРОВИ 209 3452/3 0,0680 виноград 3 шума ШУМАТопола (село) БОР 209 4258 0,1885 пашњак 3 шума ШУМАТопола (село) БОР 209 4502/2 0,1002 пашњак 3 шума ШУМАТопола (село) БОР 207 4567/2 0,0255 воћњак 3Топола (село) КАМЕНИЦА 207 4970 0,0862 њива 4Топола (село) БОР 2115 5636/2 0,0214 пашњак 3Топола (село) БОР 2115 5636/2 0,0101Топола (село) ГАЈ 207 5825/1 0,6576 пашњак 2 шума ШУМАТопола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,0302Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,0600Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,0182 њива 2Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,0045 њива 2Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,7608 њива 2 шума ШУМАТопола (село) ГАЈ 209 606 0,0560 пашњак 2Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 784 0,3687Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 784 0,0159Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 784 0,0474Укупно Топола (село) 15,8817Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 1583/1 0,1484 пашњак 3 шума ШУМАТрнава МАТИЈЕВАЦ 165 1583/5 0,1761 пашњак 5 шума ШУМАТрнава МАТИЈЕВАЦ 164 1652/9 0,0240 пашњак 4 шума ШУМАТрнава КЛЕНОВАЦ 1262 1832 0,0360 њива 3 шума ШУМАТрнава 165 2529 0,2383 пашњак 5 шума ШУМАТрнава ОБЗОВЉЕ 1819 2696/3 0,0500 пашњак 3 гробље ГРОБЉЕТрнава ОБЗОВЉЕ 165 2920/1 0,0521 њива 5Трнава ОБЗОВЉЕ 1680 3013/2 0,0300 воћњак 3Трнава ОБЗОВЉЕ 1680 3013/2 0,0200Трнава ПРОКИЦИ 164 3078/2 0,3271 њива 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕТрнава ÐЕРАМ 1819 4348 0,0439 воћњак 3 шума ШУМАТрнава ÐЕРАМ 1819 4348 0,0020 шума ШУМАТрнава КЛЕНОВАЦ 1599 4871/3 0,0334 њива 4Трнава ВАРАГИЦИ 1262 4949/1 0,2210 воћњак 3Трнава МАТИЈЕВАЦ 164 5284/2 0,0160Трнава МАТИЈЕВАЦ 164 5284/2 0,0207 пашњак 4Трнава ПОКОЗИЦА 16 5668 0,0019Трнава ПОКОЗИЦА 16 5668 0,0005Трнава ЈАБУКОВАЦА 16 5668 0,0041 воћњак 3Трнава ПОКОЗИЦА 16 5670/2 0,2500 воћњак 3Трнава ВРЛАЈЕ 1830 6295/2 0,1588 ливада 4 гробље ГРОБЉЕТрнава ПРЕКОБУЦ 1819 6762/2 0,0300 њива 5Трнава ЗЛА ВОДА 167 7 0,0658 њива 5 шума ШУМАТрнава ВАРОШ ТРНАВА 1889 7198/3 0,0031 воћњак 2Трнава ВАРОШ ТРНАВА 1889 7198/4 0,0051 воћњак 2 шума ШУМАТрнава ВАРОШ ТРНАВА 1569 7207/1 0,0032 воћњак 3Трнава ВАРОШ ТРНАВА 164 7207/7 0,0160 воћњак 3Трнава ВАРОШ ТРНАВА 795 7209/2 0,0490 воћњак 3Трнава ВАРОШ ТРНАВА 795 7209/2 0,0012Трнава ВАРОШ ТРНАВА 163 7213 0,0866Трнава ВАРОШ ТРНАВА 163 7213 0,4751Трнава ВАРОШ ТРНАВА 163 7213 0,3466 воћњак 2Трнава ВАРОШ ТРНАВА 163 7213 0,0786Трнава СЛАДУН 165 7260/4 0,0130 њива 5Трнава СЛАДУН 165 7260/5 0,0165 њива 5Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 7284/2 0,1000 пашњак 3Укупно Трнава 3,1441Шуме СЕЛО 606 1261/1 0,2119 пашњак 2 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕШуме СЕЛО 606 1261/2 0,0472 пашњак 2Шуме СЕЛО 606 1261/2 0,0050Шуме СЕЛО 606 1261/3 0,0166Шуме СЕЛО 606 1261/3 0,0743 пашњак 2Шуме СЕЛО 62 1263 0,0115 воћњак 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕШуме СЕЛО 62 1263 0,0405 воћњак 3 шума ШУМАШуме СЕЛО 65 1322 0,2320 воћњак 2 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕШуме СЕЛО 399 1405 0,0301 гробље гробље ГРОБЉЕШуме СЕЛО 399 1405 0,0300 воћњак 3 гробље ГРОБЉЕШуме ЈАСЕНИЦА 623 223/3 0,0018 њива 3 шума ШУМАШуме ЈАСЕНИЦА 64 2361/3 0,0275 ливада 4 шума ШУМАУкупно Шуме 0,7284Укупно ЈЛС 129,8670
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Винча ШАРЕНАЦ 97 1053 0,0419 пашњак 3

Винча ЈАСЕНИЦА 950 1752/2 0,2448 њива 3 шума ШУМА

Винча МОШТАЊЕ 98 2248/3 0,0050 њива 4 канал КАНАЛ

Винча МОШТАЊЕ 98 2249/3 0,0075 воћњак 4 канал КАНАЛ

Винча ЦАРЕВАЦ 97 940 0,3407 воћњак 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Винча ЦАРЕВАЦ 704 947 0,0262 воћњак 3

Винча ЦАРЕВАЦ 97 948/1 0,0592 пашњак 3 јавни парк ЈАВНИ ПАРК

Винча ЦАРЕВАЦ 101 954/2 0,0224 пашњак 3

Винча ЦАРЕВАЦ 97 954/3 0,1361 пашњак 5

Винча ЦАРЕВАЦ 97 954/3 0,0443

Винча ЦАРЕВАЦ 101 954/4 0,0130 пашњак 3

Укупно Винча 0,9411

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Војковци КЛОКОТИЋ 75 1218 1,8476 пашњак 7 шума ШУМА

Војковци КЛОКОТИЋ 75 1243/1 1,0091 пашњак 7 шума ШУМА

Војковци ЈАВОРЈЕ 75 1248/2 0,1358 њива 8 шума ШУМА

Војковци ЈАВОРЈЕ 75 1248/3 0,1959 пашњак 7 шума ШУМА

Војковци ЈАВОРЈЕ 75 1248/4 0,5467 њива 8 шума ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Војковци ЈЕЛИЦИН ДЕО 43 1402 0,3737 пашњак 7 шума ШУМА

Војковци СТРАЖЕВИЦА 74 339/1 0,6024 ливада 6 шума ШУМА

Војковци СТРАЖЕВИЦА 74 339/1 0,1022 ливада 6 шума ШУМА

Војковци ДУБРАВА 74 355/1 1,6983 пашњак 7 шума ШУМА

Војковци ДУБРАВА 74 357 0,5166 њива 8 шума ШУМА

Укупно Војковци 7,0283

Горња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 14 0,5673 воћњак 4 шума ШУМА

Горња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 14 0,1254 воћњак 4 шума ШУМА

Горња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 5/2 0,2406 њива 5 шума ШУМА

Горња Шаторња 767 7 0,5100 њива 5 шума ШУМА

Горња Шаторња СЕЛИШТЕ 767 766 0,0664 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Горња Шаторња БЕЛИЦЕ 767 8/3 0,4021 воћњак 4 шума ШУМА

Укупно Горња Шаторња 1,9118

Горович ЈОЈОВАЦ 46 254 0,1254 пашњак 3

Горович СЕЛО 49 273/10 0,6048 њива 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Горович СЕЛО 352 386/3 0,0084

Горович СЕЛО 352 386/3 0,0125 пашњак 3

Горович ТРЊАЦИ 351 429 0,0094 њива 4

Горович БУКОВАЦ 46 860 0,5009 њива 5 гробље ГРОБЉЕ

Горович БУКОВАЦ 46 861 0,0379 пашњак 4 шума ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ВИШЕ 
ЗАБРАНА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Горович БОКАЊА 46 863 0,4143 пашњак 4 шума ШУМА

Укупно Горович 1,7136

Гуришевци БЕЗИМЕНИ 169 676 0,2139 пашњак 6 шума ШУМА

Гуришевци БЕЗИМЕНИ 172 721 0,3438 ливада 6 шума ШУМА

Гуришевци МАРАЛИШТЕ 172 722 0,1808 пашњак 6 шума ШУМА

Укупно Гуришевци 0,7385

Доња Трешњевица ПАРЛОЗИ 32 256 0,0708 пашњак 3 шума ШУМА

Доња Трешњевица ПАРЛОЗИ 32 256 0,2038 пашњак 3 шума ШУМА

Доња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 31 320/2 0,1263 воћњак 3 шума ШУМА

Доња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 31 321/1 0,7462 воћњак 3 шума ШУМА

Доња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 31 325/1 0,4354 воћњак 4 шума ШУМА

Доња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 296 372/2 0,1500 њива 5 гробље ГРОБЉЕ

Доња Трешњевица ВЕЛИКО БРДО 296 374/2 0,1000 воћњак 4 гробље ГРОБЉЕ

Доња Трешњевица ЈАБУКОВАЦ 32 691 0,1439 њива 5 шума ШУМА

Доња Трешњевица ПАРЛОЗИ 32 817/1 0,2581 пашњак 6 шума ШУМА

Доња Трешњевица ПАРЛОЗИ 32 817/2 0,3043 пашњак 6 шума ШУМА

Укупно Доња Трешњевица 2,5388

Доња Шаторња 595 120/1 0,5389 њива 5 шума ШУМА

Доња Шаторња ШТОРИНА 595 1581 0,0784 виноград 4 шума ШУМА

Доња Шаторња ШТОРИНА 595 1582/1 0,0639 виноград 4 шума ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ПАНТЕЛИЦА 
ЗАПИС

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Доња Шаторња ШТОРИНА 595 1586 0,1425 виноград 4 шума ШУМА

Доња Шаторња ЛИПАР 58 1916/3 0,0358 виноград 5 шума ШУМА

Доња Шаторња БОР 595 1978 0,5272 виноград 4 шума ШУМА

Доња Шаторња ГЛАВИЦА 61 2168/2 0,0884 виноград 5 шума ШУМА

Доња Шаторња ВОДИЦЕ 61 2187 0,2018 њива 7 шума ШУМА

Доња Шаторња ШУМИЦЕ 59 2258/5 0,4388 воћњак 4

Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0715

Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0296

Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0464

Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0135

Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,1634

Доња Шаторња ШУМИЦЕ 59 2258/5 0,0146

Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,0463

Доња Шаторња ВАРОШИЦА 59 2258/5 0,1265

Доња Шаторња У ВАРОШИЦИ 595 2272/2 0,0039 воћњак 4

Доња Шаторња У ВАРОШИЦИ 595 2272/2 0,0104

Доња Шаторња У ВАРОШИЦИ 595 2272/2 0,0500

Доња Шаторња ПОЉА 696 2282/2 2,2753

Доња Шаторња ПОЉА 696 2282/2 0,1200 њива 4

Доња Шаторња ЛОКВА 801 444/2 0,0422

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

граðевинска 
парцела

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште уз 
зграду - објекат

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_
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Доња Шаторња ЛОКВА 801 444/2 0,0825 њива 5

Доња Шаторња ЛОКВА 801 444/3 0,0763 њива 5

Доња Шаторња ЛОКВА 801 444/3 0,0426

Доња Шаторња КОД ВАРОШИЦЕ 587 769/7 0,0437

Доња Шаторња КОД ВАРОШИЦЕ 587 769/7 0,2209 воћњак 4

Доња Шаторња КОД ВАРОШИЦЕ 587 769/7 0,0500

Доња Шаторња КОД ВАРОШИЦЕ 587 769/7 0,0207

Доња Шаторња БУЉИНОВАЦ 329 913/2 0,0093 њива 6 шума ШУМА

Доња Шаторња МЕЂЕ 702 929/8 0,0013 њива 4

Укупно Доња Шаторња 5,6766

Жабаре 269 1137 0,0152 њива 5

Жабаре 269 1143 0,0200 њива 5 шума ШУМА

Жабаре СЕЛО 707 1649 0,0029

Жабаре СЕЛО 707 1649 0,0850 воћњак 3

Жабаре 864 2256/2 0,1606 пашњак 5

Жабаре 1194 2275/2 0,3060 пашњак 5 голет ГОЛЕТ

Жабаре ЈАСЕНИЦА 154 2568/1 0,0800 камењар КАМЕЊАР

Жабаре ЈАСЕНИЦА 154 2568/1 0,3269 њива 3 камењар КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

ЦАРЕВА 
ГЛАВИЦА

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

ЦАРЕВА 
ГЛАВИЦА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

ЦАРЕВА 
ГЛАВИЦА

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

ЦАРЕВА 
ГЛАВИЦА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Жабаре ЈАСЕНИЦА 154 2568/3 0,0715 воћњак 3 голет ГОЛЕТ

Жабаре БОКАЊА 151 3685/8 0,0200 њива 3 шума ШУМА

Жабаре СЕЧА 151 664/3 0,3719 њива 4 шума ШУМА

Жабаре КАЛИПОЉЕ 1126 766/4 0,0547 виноград 3 шума ШУМА

Укупно Жабаре 1,5147

Загорица СЕЛО 89 1166/2 0,1483 њива 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Загорица СЕЛО 89 1166/3 0,1503 њива 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Загорица СЕЛО 89 1171 0,0126

Загорица СЕЛО 89 1171 0,0500

Загорица СЕЛО 89 1171 0,0115 пашњак 2

Загорица СЕЛО 620 1350 0,2209 пашњак 3 шума ШУМА

Загорица СЕЛО 620 1369 0,2350 пашњак 3 шума ШУМА

Загорица БУНАР 89 1395 0,0522 пашњак 3

Загорица МАЛЕ ЛИВАДЕ 15 1718/2 0,0167

Загорица МАЛЕ ЛИВАДЕ 15 1718/2 0,0014

Загорица МАЛЕ ЛИВАДЕ 15 1718/2 0,0554 њива 3

Загорица МАЛЕ ЛИВАДЕ 555 1723/3 0,0413 њива 3 шума ШУМА

Загорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1805/2 0,0261 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Загорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1809 0,0193 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Загорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1815/2 0,0603 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Загорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1816/2 0,0131 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште уз 
зграду - објекат

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Загорица ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 89 1826/2 0,0201 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Загорица СЕЛО 114 2026/1 0,0043

Загорица СЕЛО 114 2026/1 0,0000 воћњак 3

Загорица СЕЛО 114 2026/1 0,0500

Загорица СЕЛО 89 2198 1,0923 пашњак 5

Укупно Загорица 2,2811

Јарменовци ПОЉА 79 1008 0,0431 пашњак 6 шума ШУМА

Јарменовци ЗВЕЗДА 79 1009 0,0499 пашњак 6 шума ШУМА

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 141/2 0,0519 пашњак 7 шума ШУМА

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 195/1 0,3863 пашњак 4

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 195/2 0,0115 пашњак 4

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 79 203/1 0,0142

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 79 203/1 0,0500

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 79 203/1 0,3120 воћњак 4

Јарменовци ПОЉА 78 255/2 0,6759 воћњак 3 шума ШУМА

Јарменовци ПОЉА 78 259/1 0,5183 воћњак 3 шума ШУМА

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 78 269/1 0,4090 воћњак 4 шума ШУМА

Јарменовци ЖИЛАВИЦА 72 280/2 0,0077 воћњак 4

Јарменовци ЖИЛАВИЦА 72 281/2 0,0163 воћњак 4

Јарменовци ЖИЛАВИЦА 72 283/3 0,0159 воћњак 4 шума ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште уз 
зграду - објекат

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Јарменовци ПОЉА 77 296/6 0,0298 воћњак 5

Јарменовци ПОЉА 78 316 0,3326 воћњак 3 шума ШУМА

Јарменовци ПОЉА 78 318/1 0,4431 воћњак 3 шума ШУМА

Јарменовци ПОЉА 78 318/3 0,0275 пашњак 4

Јарменовци ПОЉА 519 318/6 0,0845

Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0090

Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,6897 воћњак 3

Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0599

Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0048

Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0183

Јарменовци ПОЉА 78 319/1 0,0500

Јарменовци ПОЉА 78 320 0,5615 воћњак 3 шума ШУМА

Јарменовци ПОЉА 78 321 0,3045 воћњак 3 шума ШУМА

Јарменовци ПОЉА 78 322/3 0,0140 пашњак 5 шума ШУМА

Јарменовци СРЊЕВАЦ 77 476/4 0,0877 воћњак 4

Јарменовци СРЊЕВАЦ 77 476/4 0,1840 ливада 5

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/10 0,0662 воћњак 4 шума ШУМА

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/11 0,0501 воћњак 4 шума ШУМА

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/18 0,0520 ливада 5

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ
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Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/23 0,0105 воћњак 4

Јарменовци ОРЛОВАЧА 77 477/27 0,0520 воћњак 4

Јарменовци ОРЛОВАЧА 77 477/28 0,0958 пашњак 4

Јарменовци ОРЛОВАЧА 77 477/28 0,0380

Јарменовци ЈАРМЕНОВЦИ 77 477/9 0,0367 воћњак 4 шума ШУМА

Јарменовци ОРЛОВАЧА 77 480/5 0,0070 њива 4

Јарменовци ЖИЛАВИЦА 565 553/2 0,1458 воћњак 4 шума ШУМА

Јарменовци ЖИЛАВИЦА 565 557/2 0,2125 њива 7 шума ШУМА

Јарменовци ПОЉА 73 960/3 1,1074 ливада 6 шума ШУМА

Укупно Јарменовци 7,3369

Јеленац СЕЛО 358 270/1 0,0397 пашњак 4 шума ШУМА

Јеленац СЕЛО 305 270/3 0,0340 пашњак 4 шума ШУМА

Јеленац СЕЛО 358 280/1 0,0950 воћњак 3 шума ШУМА

Јеленац СЕЛО 358 280/4 0,0438 њива 1 шума ШУМА

Јеленац СЕЛО 358 280/5 0,0620 пашњак 4 шума ШУМА

Јеленац ПОЉЕ 25 35 0,4862 њива 1

Јеленац ПОЉЕ 25 35 0,1168 њива 2

Јеленац КОД ГРОБЉА 306 50 0,0689 њива 2 шума ШУМА

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Јеленац ЈЕЛЕНАЦ 358 524 0,4967 пашњак 4 шума ШУМА

Јеленац СЕЛО 358 526 0,0307 пашњак 4 шума ШУМА

Укупно Јеленац 1,4738

Јунковац 119 1370 0,4366 воћњак 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Јунковац 116 1371/1 0,0865

Јунковац 116 1371/1 0,3000

Јунковац 116 1371/1 0,4829 пашњак 3

Јунковац 119 1372 0,0963 њива 3 шума ШУМА

Јунковац 119 1382/1 0,4336 њива 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Јунковац ТОШИЋЕВ КРАЈ 518 1439/2 0,1118 воћњак 2

Јунковац ТОШИЋЕВ КРАЈ 518 1439/2 0,0082

Јунковац ЦРКВИНЕ 115 1518 0,3109 воћњак 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Јунковац ЦРКВИНЕ 116 1520/3 0,0077 пашњак 2

Јунковац ЦРКВИНЕ 116 1520/3 0,0020

Јунковац ЦРКВИНЕ 119 1526 0,0461 пашњак 4 шума ШУМА

Јунковац ЦРКВИНЕ 119 1527 0,0241 пашњак 4 шума ШУМА

Јунковац 116 1533/2 0,0186

Јунковац 116 1533/2 0,0141 воћњак 3

Јунковац 116 1533/2 0,0255

Јунковац ЈОРГУША 1064 1798/2 0,0821 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

БЛАГОЈЕВИЋА 
КРАЈ

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

БЛАГОЈЕВИЋА 
КРАЈ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

БЛАГОЈЕВИЋА 
КРАЈ

земљиште уз 
зграду - објекат

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

БЛАГОЈЕВИЋА 
КРАЈ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

БЛАГОЈЕВИЋА 
КРАЈ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

БЛАГОЈЕВИЋА 
КРАЈ

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

БЛАГОЈЕВИЋА 
КРАЈ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

БЛАГОЈЕВИЋА 
КРАЈ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

БЛАГОЈЕВИЋА 
КРАЈ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Јунковац ЈОРГУША 1064 1799 0,1120 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Јунковац ЈОРГУША 1064 1800 0,2180 виноград 2 гробље ГРОБЉЕ

Јунковац ЦРКВИНЕ 119 1947 0,0760 пашњак 3 шума ШУМА

Јунковац БУЏИЋА КРАЈ 119 2301 0,0978 пашњак 4 шума ШУМА

Јунковац РАДОЈЕВИЋА КРАЈ 518 2363 0,0500

Јунковац РАДОЈЕВИЋА КРАЈ 518 2363 0,0068

Јунковац РАДОЈЕВИЋА КРАЈ 518 2363 0,0652 воћњак 2

Јунковац ЈОРГУША 119 2432/1 0,8676 њива 5 шума ШУМА

Јунковац ЈОРГУША 119 2432/2 0,3197 пашњак 4 крш КРШ

Јунковац ЈАСЕНИЦА 119 2456/1 0,7100 ливада 3 шума ШУМА

Јунковац ЈАСЕНИЦА 119 2456/5 0,0458 ливада 3 шума ШУМА

Јунковац ЈАСЕНИЦА 119 2457 0,0722 њива 3 шума ШУМА

Јунковац МАЛЕ ЈАРЕБИЦЕ 119 453 0,8009 пашњак 4 шума ШУМА

Укупно Јунковац 5,9290

Клока ВРАНОВО 159 1793 0,4872 пашњак 3

Клока ВРАНОВО 159 2195/1 0,0895 пашњак 3

Клока ВРАНОВО 159 2195/2 0,0114 пашњак 3

Клока БУЈКОВАЦ 163 2660 1,2482 њива 2 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Клока КЛОКА 159 3072/1 0,0500

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште уз 
зграду - објекат

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ
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Клока КЛОКА 159 3072/1 0,0626 воћњак 3

Клока КЛОКА 159 3072/3 0,0256 воћњак 3

Клока ВРАНОВО 159 3226 0,5502 пашњак 4 шума ШУМА

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3344/1 0,1240 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3344/2 0,1185 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3344/3 0,1802 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3361/1 0,5273 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3361/2 0,2276 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3362/1 0,1928 њива 3 брана БРАНА

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3362/2 0,1770 њива 3 брана БРАНА

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3362/3 0,1525 њива 3 брана БРАНА

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3832/5 0,0654 њива 3 шума ШУМА

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3834 1,0203 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3835/4 0,7649 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3840/1 0,1599 ливада 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3840/2 0,0400 ливада 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3843 0,2040 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3844/1 0,0490 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3844/2 0,0490 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Клока ТРЕШЉАНАЦ 163 3845 0,0980 њива 3 шума ШУМА

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Клока ВРАНОВО 162 3897/2 0,1114 пашњак 4

Укупно Клока 6,7865

Липовац ЈЕЖЕВАЦ 100 1141/1 0,0035

Липовац ЈЕЖЕВАЦ 100 1141/1 0,0089

Липовац ЈЕЖЕВАЦ 100 1141/1 0,0330 пашњак 5

Липовац ЈЕЖЕВАЦ 100 1141/1 0,0009

Липовац ВЕНЧАЦ 102 1197 0,3373 пашњак 3 гробље ГРОБЉЕ

Липовац ВЕНЧАЦ 102 1254 0,7599 њива 5 шума ШУМА

Липовац ЛИВАДИЦЕ 104 1289/1 0,3713 пашњак 3 шума ШУМА

Липовац КАРАУЛА 100 780/14 0,0235 пашњак 4

Липовац КАРАУЛА 100 780/14 0,0142

Липовац КАРАУЛА 100 780/3 0,0500

Липовац КАРАУЛА 100 780/3 0,0730 пашњак 4

Липовац КАРАУЛА 100 780/3 0,0615

Укупно Липовац 1,7370

Манојловци КАЛУЂЕРАЦ 14 273/10 0,0368

Манојловци КАЛУЂЕРАЦ 14 273/11 0,0047

Манојловци КАЛУЂЕРАЦ 14 273/12 0,4103

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

остало природно 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

остало природно 
неплодно 

земљиште

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

остало природно 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште
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Манојловци КАЛУЂЕРАЦ 14 273/13 0,0338

Манојловци КАЛУЂЕРАЦ 14 273/2 0,2165

Манојловци КАЛУЂЕРАЦ 14 273/3 0,1262

Манојловци КАЛУЂЕРАЦ 14 273/8 0,8285

Манојловци КАЛУЂЕРАЦ 14 273/9 0,0516

Манојловци ДИВЉАЧКА КОСА 15 459/1 0,0056 пашњак 6 шума ШУМА

Манојловци ДИВЉАЧКА КОСА 15 464 0,1620 пашњак 6 шума ШУМА

Манојловци ДИВЉАЧКА КОСА 15 465 0,3317 пашњак 6 шума ШУМА

Укупно Манојловци 2,2077

Маскар ЖИЛОВИЦИ 361 1014/3 0,0445 њива 3 шума ШУМА

Маскар ЖЕШТИЊ 434 176 0,0292 пашњак 3 шума ШУМА

Маскар ЖАБАЉ 41 377/1 0,3140 пашњак 2

Маскар ЖАБАЉ 39 436 0,0874 пашњак 3

Укупно Маскар 0,4751

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1053/1 0,2873 ливада 1 шума ШУМА

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1057/1 0,1065 ливада 1 шума ШУМА

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1058/1 0,1744 ливада 1 шума ШУМА

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1059/1 0,1378 ливада 1 шума ШУМА

остало природно 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

остало природно 
неплодно 

земљиште

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

остало природно 
неплодно 

земљиште

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

остало природно 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

остало природно 
неплодно 

земљиште

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора



SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI    Број 14    18. октобар 2021.   страна 261 

 

 

 

 

 

 

  

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1061/1 0,2147 ливада 1 шума ШУМА

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1078 0,3283 ливада 3 шума ШУМА

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1079/1 0,3365 њива 1 шума ШУМА

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1079/2 0,2000 њива 1 шума ШУМА

Наталинци СЕЛО 595 1223 0,0021

Наталинци СЕЛО 595 1223 0,0211 воћњак 1

Наталинци СЕЛО 595 1223 0,0101

Наталинци СЕЛО 595 1223 0,0245

Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0022

Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0176

Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0063

Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0026

Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0109 воћњак 1

Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0006

Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0015

Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0500

Наталинци СЕЛО 71 1263 0,0019

Наталинци СЕЛО 68 1267/2 0,0113 воћњак 1

Наталинци СЕЛО 68 1267/3 0,0004 воћњак 1

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште уз 
зграду - објекат

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште уз 
зграду - објекат

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ
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Наталинци СЕЛО 68 1267/4 0,0036 воћњак 1

Наталинци СЕЛО 581 1274/2 0,0417 воћњак 1

Наталинци СЕЛО 452 1284 0,0029

Наталинци СЕЛО 452 1284 0,0121 пашњак 5

Наталинци СЕЛО 68 1287/1 0,0650

Наталинци СЕЛО 68 1287/1 0,5017 пашњак 5

Наталинци СЕЛО 68 1406/2 0,0118 њива 2

Наталинци СЕЛО 68 1406/3 0,0264 њива 2

Наталинци СЕЛО 68 1467/2 0,0051 њива 2

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 1478 1,3725 њива 3

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 195/1 0,1410 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 195/2 0,0661 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 196 0,0225 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 197 0,0753 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 202/1 0,3636 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 202/1 0,2086 њива 3 шума ШУМА

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 203 0,1197 њива 3 шума ШУМА

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 203 0,2277 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 204/1 0,0230 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
делом зграде

земљиште под 
делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ДЕЛОМ ЗГРАДЕ

земљиште под 
делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ДЕЛОМ ЗГРАДЕ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 205/1 0,0803 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 205/1 0,0184 њива 3 шума ШУМА

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 205/2 0,0844 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 205/2 0,0136 њива 3 шума ШУМА

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 206 0,0323 њива 3 шума ШУМА

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 206 0,2909 њива 3 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 407 208 0,0510 пашњак 2 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 212/1 0,4690 њива 3 шума ШУМА

Наталинци ТРЕШЉАНАЦ 73 212/2 0,4765 њива 3 шума ШУМА

Наталинци ПОЉЕ 747 396/5 0,0096

Наталинци ПОЉЕ 747 396/5 0,1925 њива 1

Наталинци СЕЛО 81 595/2 0,0200 воћњак 3

Наталинци ЈАСЕНИЦА 741 623/2 0,2118 њива 2

Наталинци ЈАСЕНИЦА 73 671 0,0200 њива 1

Наталинци ЈАСЕНИЦА 753 713/1 0,2563 њива 1 река РЕКА

Наталинци ЈАСЕНИЦА 753 713/1 13,7484 река река РЕКА

Наталинци ЈАСЕНИЦА 724 751/1 0,6070 шума 4

Наталинци ЈАСЕНИЦА 724 751/1 0,3000 њива 1

Наталинци ЈАСЕНИЦА 68 761/2 0,0378 њива 2 гробље ГРОБЉЕ

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште под 
делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ДЕЛОМ ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Наталинци ЈАСЕНИЦА 278 763/1 0,0728 њива 2 гробље ГРОБЉЕ

Наталинци ЈАСЕНИЦА 278 763/2 0,0825 њива 2 гробље ГРОБЉЕ

Укупно Наталинци 22,3140

Овсиште КРСТАЧА 86 1535/2 0,5299 воћњак 3 шума ШУМА

Овсиште ОРАШЧЕ 82 1913/2 0,0378 њива 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Овсиште ОРАШЧЕ 83 1925/1 0,0274

Овсиште ОРАШЧЕ 83 1925/1 0,4748 њива 4

Овсиште ОРАШЧЕ 83 1925/1 0,0500

Овсиште ОРАШЧЕ 83 1925/1 0,0143

Овсиште ОРАШЧЕ 82 1925/2 0,0965 њива 4

Овсиште ОРАШЧЕ 83 1925/3 0,0192 њива 4 шума ШУМА

Овсиште КОД ИЗВОРА 343 2170 0,0037 ливада 4 шума ШУМА

Овсиште КОД ИЗВОРА 343 2170 0,0044 пашњак 4 шума ШУМА

Овсиште РАДОЈКИНА 86 2507 0,1526 пашњак 6 шума ШУМА

Овсиште СЕЛО 86 2835/2 0,0124 воћњак 4

Овсиште ОРАШЧЕ 470 372/1 0,0082

Овсиште ОРАШЧЕ 470 372/1 0,2472 пашњак 4

Овсиште ОРАШЧЕ 470 372/3 0,0414 њива 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Овсиште ОРАШЧЕ 470 372/4 0,0437 воћњак 4

Овсиште КОВАЧЕВАЦ 784 568 0,2701 пашњак 6 шума ШУМА

Укупно Овсиште 2,0336

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште уз 
зграду - објекат

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Пласковац ГАЈ 546 1023/1 0,3739 виноград 3 Није државна својина Промена облика својине

Пласковац БАРЕ 433 1508/2 0,3570 пашњак 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Пласковац НА БРДУ 544 4/4 0,0962 њива 4 шума ШУМА

Пласковац БАРЕ 546 548/4 0,0974 њива 4 шума ШУМА

Пласковац КОД КУЋЕ 29 639/1 0,4540 њива 5

Пласковац КОД КУЋЕ 546 642 0,3050 њива 5 шума ШУМА

Пласковац ОРНИЦА 546 658 1,1814 њива 5 Није државна својина Промена облика својине

Пласковац КОД КУЋЕ 546 659 0,1981 њива 5 шума Није државна својина Промена облика својине

Пласковац КОД КУЋЕ 546 659 0,2683 њива 5 њива Није државна својина Промена облика својине

Пласковац У КОЛЕНИМА 546 699 0,5483 воћњак 3 шума ШУМА

Пласковац У КОЛЕНИМА 546 701/1 0,5544 њива 5 шума ШУМА

Пласковац У КОЛЕНИМА 546 701/1 0,1492 њива 5 шума ШУМА

Пласковац У КОЛЕНИМА 546 701/1 1,4518 њива 5 Није државна својина Промена облика својине

Укупно Пласковац 6,0350

Рајковац ЛИВАДЕ 38 10/2 0,1177 пашњак 2 шума ШУМА

Рајковац СЕЛО 38 487/2 0,0061 њива 3

Рајковац СЕЛО 308 807 0,1722 њива 3 шума ШУМА

Рајковац ЛИВАДЕ 38 9/2 0,3284 њива 2 шума ШУМА

Укупно Рајковац 0,6244

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Светлић СЕЛО 62 854 0,0529 ливада 4

Светлић ВЕЛИКИ ПАРЛОГ 65 873 0,2078 њива 3

Укупно Светлић 0,2607

ВРЕЛО 2157 1071 0,0207 њива 3 шума ШУМА

ВРЕЛО 563 1098/4 0,0961 њива 3

ВРЕЛО 563 1098/4 0,0700

ВРЕЛО 2111 1200/1 0,5071 воћњак 3 шума ШУМА

2077 1485 0,0029

2077 1485 0,0012

2077 1485 0,0012

2077 1485 0,0024

2077 1485 0,0334 воћњак 3

2077 1485 0,0012

2077 1485 0,0029

2077 1485 0,0016

28 1490 0,0044

28 1490 0,0002

28 1490 0,0013 воћњак 3

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Топола 
(варошица)

земљиште уз 
зграду - објекат

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште уз 
зграду - објекат

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште
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28 1490 0,0009

ШУМАДИЈСКА 1570 1491 0,0087

ШУМАДИЈСКА 1570 1491 0,0017 воћњак 3

ШУМАДИЈСКА 1570 1491 0,0025

ШУМАДИЈСКА 1570 1491 0,0004

2225 1630 0,0500

2225 1630 0,0301

2225 1630 0,0052 воћњак 3

975 1638 0,0338 воћњак 3

975 1638 0,0110

975 1638 0,0032

975 1638 0,0500

937 1712 0,0204

937 1712 0,0078 воћњак 3

937 1712 0,0048

937 1712 0,0069

КАРАЂОРЂЕВА 522 1967/1 0,0500

КАРАЂОРЂЕВА 522 1967/1 0,0068

КАРАЂОРЂЕВА 522 1967/1 0,0241 воћњак 4

КАРАЂОРЂЕВА 522 1967/2 0,0053 воћњак 4

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА 

ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

МИЛИЋА 
РАДОВАНОВИЋА

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

МИЛИЋА 
РАДОВАНОВИЋА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

МИЛИЋА 
РАДОВАНОВИЋА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

МИЛИЋА 
РАДОВАНОВИЋА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

МИЛИЋА 
РАДОВАНОВИЋА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

МИЛИЋА 
РАДОВАНОВИЋА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

МИЛИЋА 
РАДОВАНОВИЋА

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

АВЕНИЈА КРАЉА 
ПЕТРА ПРВОГ

земљиште уз 
зграду - објекат

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

АВЕНИЈА КРАЉА 
ПЕТРА ПРВОГ

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

АВЕНИЈА КРАЉА 
ПЕТРА ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

АВЕНИЈА КРАЉА 
ПЕТРА ПРВОГ

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште уз 
зграду - објекат

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ
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РУДНИЧКА 2077 1974 0,1119 ливада 5 шума ШУМА

КАРАЂОРЂЕВА 511 1975 0,0154

КАРАЂОРЂЕВА 511 1975 0,0048 воћњак 4

КАРАЂОРЂЕВА 511 1975 0,0018

КАРАЂОРЂЕВА 511 1975 0,0019

НИКОЛЕ ГРАОВЦА 1413 2181 0,0500

НИКОЛЕ ГРАОВЦА 1413 2181 0,0012 воћњак 4

НИКОЛЕ ГРАОВЦА 1413 2181 0,0076

ОПЛЕНАЦ 2332 2233 0,1053 виноград 3

КРАГУЈЕВАЧКА 1025 2286 0,0211 воћњак 5

КРАГУЈЕВАЧКА 1025 2286 0,0014

КРАГУЈЕВАЧКА 1025 2286 0,0143

КРАГУЈЕВАЧКА 1025 2286 0,0035

ПОЉЕ 1232 2458/2 0,0048 њива 4

ЖАБАРСКИ ПУТ 617 2533 0,6004 пашњак 2 шума ШУМА

747 257/1 0,0372 њива 3

747 257/2 0,0358 њива 3

ВРЕЛО 566 2681 0,0367 виноград 3 камењар КАМЕЊАР

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

земљиште уз 
зграду - објекат

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР ВОЖДА 
КАРАЂОРЂА

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Топола 
(варошица)

БУЛЕВАР ВОЖДА 
КАРАЂОРЂА

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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ОПЛЕНАЦ 2077 2697 0,2174

ОПЛЕНАЦ 2077 2697 0,2261 ливада 4

РАВНИЦА 2337 2699 0,4062 њива 4

РАВНИЦА 2332 2707 0,8351 њива 4

2465 2708/1 0,2865 њива 4

2465 2708/1 0,0298

2353 2708/3 0,0009

2353 2708/3 0,0016 њива 4

ОПЛЕНАЦ 2077 2853 0,7819 воћњак 3 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2853 0,0124 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2854 0,3523 виноград 3 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2856 1,1632 виноград 3 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2856 0,0229 шума ШУМА

АДАМОВО БРДО 2077 2857 0,4269 виноград 3 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0018

ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0132

ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0199

ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0053

ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0030

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Топола 
(варошица)

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Топола 
(варошица)

ПИЛОТА ЗОРАНА 
ТОМИЋА

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Топола 
(варошица)

ПИЛОТА ЗОРАНА 
ТОМИЋА

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Топола 
(варошица)

ПИЛОТА ЗОРАНА 
ТОМИЋА

земљиште под 
делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

ПИЛОТА ЗОРАНА 
ТОМИЋА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште
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ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0055

ОПЛЕНАЦ 1564 2869 1,1915 воћњак 3 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 1564 2869 0,0000 воћњак 3

ОПЛЕНАЦ 2028 2871/1 0,0021 њива 4 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2880 0,3069 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2880 0,0073

АДАМОВО БРДО 2077 2881 0,2102 пашњак 5 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2882 0,3022 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2882 0,0220

ОПЛЕНАЦ 2077 2884 0,3096 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2884 0,0146

ОПЛЕНАЦ 2077 2885 0,0104

ОПЛЕНАЦ 2077 2885 0,2958 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2886 0,2289 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2886 0,0093

ОПЛЕНАЦ 2077 2887 0,0097

ОПЛЕНАЦ 2077 2887 0,2105 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2888 0,4043 виноград 3 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2890 0,1601 виноград 3 шума ШУМА

Топола 
(варошица)

земљиште под 
зградом-објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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ОПЛЕНАЦ 2077 2891 0,3219 виноград 3 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2891 0,0304 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2892 0,2446 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2892 0,0176

ОПЛЕНАЦ 2077 2893 0,2518 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2893 0,0284

ОПЛЕНАЦ 2077 2894 0,0030

ОПЛЕНАЦ 2077 2894 0,2672 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2896 0,3461 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2896 0,0082

ОПЛЕНАЦ 2077 2897 0,0062 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2897 0,2580 виноград 3 шума ШУМА

ОПЛЕНАЦ 2077 2898 0,0037

ОПЛЕНАЦ 2077 2898 0,2825 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2899 0,3640 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2899 0,0047

ОПЛЕНАЦ 2077 2900 0,0750

ОПЛЕНАЦ 2077 2900 2,2628 виноград 3

ОПЛЕНАЦ 2077 2901 0,8494 виноград 3 шума ШУМА

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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ОПЛЕНАЦ 2077 2904 0,0440 виноград 3 шума ШУМА

1564 70/2 0,0340

1564 70/2 0,0123

1564 70/2 0,0159

1564 70/2 0,0145

1564 70/2 0,5137

1564 70/2 0,0101

1564 70/2 0,3800 њива 3

1564 70/2 0,0113

1564 70/2 0,0082

ПЕТРА БУЉУБАШЕ 2411 792 0,0474 њива 2

ПЕТРА БУЉУБАШЕ 814 793 0,0291 воћњак 3

Укупно Топола (варошица) 17,3786

Топола (село) ТАМАРИЋ 2059 1160/3 0,2001 њива 3 гробље ГРОБЉЕ

Топола (село) ЛИВАДЕ 2115 1272/1 0,2506 њива 2 шума ШУМА

Топола (село) ЛИВАДЕ 377 1273 0,0244 њива 2 шума ШУМА

Топола (село) БАБИНА ВОДА 2115 1935/5 0,0007 ливада 2 шума ШУМА

Топола 
(варошица)

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Топола 
(варошица)

ПЕТРА 
НИКОЛАЈЕВИЋА 

МОЛЕРА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

ПЕТРА 
НИКОЛАЈЕВИЋА 

МОЛЕРА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

ПЕТРА 
НИКОЛАЈЕВИЋА 

МОЛЕРА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

ПЕТРА 
НИКОЛАЈЕВИЋА 

МОЛЕРА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

ПЕТРА 
НИКОЛАЈЕВИЋА 

МОЛЕРА

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

ПЕТРА 
НИКОЛАЈЕВИЋА 

МОЛЕРА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

ПЕТРА 
НИКОЛАЈЕВИЋА 

МОЛЕРА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

ПЕТРА 
НИКОЛАЈЕВИЋА 

МОЛЕРА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

ПЕТРА 
НИКОЛАЈЕВИЋА 

МОЛЕРА

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Топола 
(варошица)

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Топола 
(варошица)

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Топола (село) БАБИНА ВОДА 2115 1935/6 0,0019 ливада 2

Топола (село) МОРАВИЦА 2115 1946/2 0,1353 њива 3 шума ШУМА

Топола (село) ГУЊЕВАЦ 209 2121 0,0839 пашњак 3 шума ШУМА

Топола (село) ШИ ПОТОК 2115 2383/2 0,0443 њива 3 шума ШУМА

Топола (село) ШИ ПОТОК 1667 2396/2 0,0682 њива 3 шума ШУМА

Топола (село) ТОРОВИ 209 2453/1 0,5579 пашњак 3 камењар КАМЕЊАР

Топола (село) ТОРОВИ 209 2453/2 0,2157 пашњак 3 камењар КАМЕЊАР

Топола (село) ТОРОВИ 207 2469/1 0,0060 пашњак 3 шума ШУМА

Топола (село) ТОРОВИ 209 2469/3 0,1880 пашњак 3 камењар КАМЕЊАР

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2605/2 0,4000 пашњак 2 голет ГОЛЕТ

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2605/3 0,2700 пашњак 2 голет ГОЛЕТ

Топола (село) ТОРОВИ 209 2617/2 2,0492 пашњак 3 голет ГОЛЕТ

Топола (село) ВАГАНАЦ 1617 2679/2 0,0026

Топола (село) ВАГАНАЦ 1617 2679/2 0,0780 њива 3

Топола (село) СТРМОВО 1617 2682/1 0,1300 шума 2 шума ШУМА

Топола (село) СТРМОВО 1617 2682/1 0,1495 ливада 4 шума ШУМА

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0047

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0026

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,5297 њива 3

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0025

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ
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Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0311

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0240

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0120

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0058

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0044

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0043

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0129

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0006

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0011

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0031

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0095

Топола (село) ТОРОВИ 2115 2900 0,0030

Топола (село) ТОРОВИ 209 2909 4,0902 пашњак 3 шума ШУМА

Топола (село) ТОРОВИ 209 2937 0,1714 пашњак 3

Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3058/1 0,3597 њива 5 гробље ГРОБЉЕ

Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3058/3 0,4416 њива 5 гробље ГРОБЉЕ

Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3059/1 0,0550 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3060/1 0,0210 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3061/1 0,0365 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 1663 3078 0,2129 њива 4 гробље ГРОБЉЕ

Топола (село) ДУБОКА ЈАРУГА 2115 3180/2 0,0821 пашњак 3 шума ШУМА

Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 207 3403/1 0,4887 ливада 4 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 207 3403/2 0,4887 ливада 4 ВЕШТАЧКО ЈЕЗЕРО

Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 207 3404 0,3438 ливада 4 шума ШУМА

Топола (село) ЉУБЕ-СЕЛО 207 3406 0,0999 њива 5 шума ШУМА

Топола (село) ТОРОВИ 207 3415 0,4917 пашњак 3 шума ШУМА

Топола (село) ТОРОВИ 1932 3416 0,4717 пашњак 3 шума ШУМА

Топола (село) ТОРОВИ 209 3452/3 0,0680 виноград 3 шума ШУМА

Топола (село) БОР 209 4258 0,1885 пашњак 3 шума ШУМА

Топола (село) БОР 209 4502/2 0,1002 пашњак 3 шума ШУМА

Топола (село) БОР 207 4567/2 0,0255 воћњак 3

Топола (село) КАМЕНИЦА 207 4970 0,0862 њива 4

Топола (село) БОР 2115 5636/2 0,0214 пашњак 3

Топола (село) БОР 2115 5636/2 0,0101

Топола (село) ГАЈ 207 5825/1 0,6576 пашњак 2 шума ШУМА

Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,0302

Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,0600

Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,0182 њива 2

Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,0045 њива 2

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

вештацко 
језеро

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ
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Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 5837/1 0,7608 њива 2 шума ШУМА

Топола (село) ГАЈ 209 606 0,0560 пашњак 2

Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 784 0,3687

Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 784 0,0159

Топола (село) ЊИВЕТИНЕ 207 784 0,0474

Укупно Топола (село) 15,8817

Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 1583/1 0,1484 пашњак 3 шума ШУМА

Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 1583/5 0,1761 пашњак 5 шума ШУМА

Трнава МАТИЈЕВАЦ 164 1652/9 0,0240 пашњак 4 шума ШУМА

Трнава КЛЕНОВАЦ 1262 1832 0,0360 њива 3 шума ШУМА

Трнава ГОРОВИЧКА ЧЕСМА 165 2529 0,2383 пашњак 5 шума ШУМА

Трнава ОБЗОВЉЕ 1819 2696/3 0,0500 пашњак 3 гробље ГРОБЉЕ

Трнава ОБЗОВЉЕ 165 2920/1 0,0521 њива 5

Трнава ОБЗОВЉЕ 1680 3013/2 0,0300 воћњак 3

Трнава ОБЗОВЉЕ 1680 3013/2 0,0200

Трнава ПРОКИЋИ 164 3078/2 0,3271 њива 4 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Трнава ЂЕРАМ 1819 4348 0,0439 воћњак 3 шума ШУМА

Трнава ЂЕРАМ 1819 4348 0,0020 шума ШУМА

Трнава КЛЕНОВАЦ 1599 4871/3 0,0334 њива 4

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

земљиште уз 
зграду - објекат

земљиште под 
зградом-
објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште

Није пољопривредно 
земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

земљиште под 
делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ДЕЛОМ ЗГРАДЕ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
делом зграде

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ДЕЛОМ ЗГРАДЕ

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ
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Трнава ВАРАГИЋИ 1262 4949/1 0,2210 воћњак 3

Трнава МАТИЈЕВАЦ 164 5284/2 0,0160

Трнава МАТИЈЕВАЦ 164 5284/2 0,0207 пашњак 4

Трнава ПОКОЗИЦА 16 5668 0,0019

Трнава ПОКОЗИЦА 16 5668 0,0005

Трнава ЈАБУКОВАЧА 16 5668 0,0041 воћњак 3

Трнава ПОКОЗИЦА 16 5670/2 0,2500 воћњак 3

Трнава ВРЛАЈЕ 1830 6295/2 0,1588 ливада 4 гробље ГРОБЉЕ

Трнава ПРЕКОБУЦ 1819 6762/2 0,0300 њива 5

Трнава ЗЛА ВОДА 167 7 0,0658 њива 5 шума ШУМА

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 1889 7198/3 0,0031 воћњак 2

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 1889 7198/4 0,0051 воћњак 2 шума ШУМА

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 1569 7207/1 0,0032 воћњак 3

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 164 7207/7 0,0160 воћњак 3

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 795 7209/2 0,0490 воћњак 3

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 795 7209/2 0,0012

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 163 7213 0,0866

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 163 7213 0,4751

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-објектом

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

земљиште под 
зградом-
објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

земљиште уз 
зграду - 
објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ 
И ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште уз 
зграду - објекат

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-562/2021-05-I                                                                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године           Владимир  Радојковић, с.р. 

 

Укупно Шуме 0,7284

Укупно ЈЛС 129,8670

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 163 7213 0,3466 воћњак 2

Трнава ВАРОШ ТРНАВА 163 7213 0,0786

Трнава СЛАДУН 165 7260/4 0,0130 њива 5

Трнава СЛАДУН 165 7260/5 0,0165 њива 5

Трнава МАТИЈЕВАЦ 165 7284/2 0,1000 пашњак 3

Укупно Трнава 3,1441

Шуме СЕЛО 606 1261/1 0,2119 пашњак 2 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Шуме СЕЛО 606 1261/2 0,0472 пашњак 2

Шуме СЕЛО 606 1261/2 0,0050

Шуме СЕЛО 606 1261/3 0,0166

Шуме СЕЛО 606 1261/3 0,0743 пашњак 2

Шуме СЕЛО 62 1263 0,0115 воћњак 3 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Шуме СЕЛО 62 1263 0,0405 воћњак 3 шума ШУМА

Шуме СЕЛО 65 1322 0,2320 воћњак 2 ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Шуме СЕЛО 399 1405 0,0301 гробље гробље ГРОБЉЕ

Шуме СЕЛО 399 1405 0,0300 воћњак 3 гробље ГРОБЉЕ

Шуме ЈАСЕНИЦА 623 223/3 0,0018 њива 3 шума ШУМА

Шуме ЈАСЕНИЦА 64 2361/3 0,0275 ливада 4 шума ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

остало 
вештачки 
створено 
неплодно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

земљиште под 
зградом-објектом

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Није пољопривредно 
земљиште_

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

дечије 
игралиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора

Правно и фактичко стање се разликују- на терену 
није пољопривредно земљиште-прилог Записник 

комисије за израду програма или Републичког 
пољпривредног инспектора
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ИНФОРМАЦИЈА 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 16.10.2021. године, на основу члана 60. 

став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2006, 

65/2008-др. Закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018), члана 40. став 1. став 29. 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), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије, број 320-11-7868/2011-14 од 31.08.2021. године, донела је Годишњи 

програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 

2021. Годину, а који је објављен у Службеном гласнику Со Топола број 14/2021. 

Текст овог документа може се погледати на сајту општине www.topola.rs 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                   ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-562/23021-05-I                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 19.10.2021. године                         Владимир  Радојковић, с.р 

-10- 

На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка 2. и става 5., става 6. и става 8. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др. закон), 

Уредбе о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава  („Службени гласник Републике Србије“, број 

18/2019), Одлуке о одређивању граница водних подручја („Службени гласник Републике Србије“ број 

75/2010), Одлуке о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010), 

Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину („Службени гласник 

Републике Србије“, број 158/2020) уз прибављено мишљење ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни 

центар „Морава“ Ниш, број 9018/1 од 8..10.2021. године, 

Скупштина Општине Топола, на седници одржаноj 16.10.2021. године, доноси 

О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н 
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2021. ГОДИНУ                                                                               
 

I ОПШТИ ДЕО 
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II 

РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

1.1.1 Елементарне непогоде, пратеће  појаве  штетног дејства вода II реда и одбрана од града  
 Могућност коинциденције неповoљних хидролошких услова (који могу изазвати повишене 

водостаје у водотоцима и бујичне феномене-плављење приобаља), са неповољним метеоролошким 

појавама ( као што су бујичне кише, град у летњим условима, односно ледене кише и снежне падавине у 

зимским условима), условљава потребу да се планирају мере, радови и активности за превентивну 

заштиту, за уочавање непосредне опасности и спровођење одбране. 

 Због очекиваних размера поплава и штета на потенцијално угроженим деловима територије 

општине Топола, овакве појаве се третирају елементарним непогодама. 

 Општинским планом обухваћене су и мере, радови и активности које је неопходно вршити у 

условима појаве других бујичних феномена - клизишта, одрона и бујичне лаве. 

 

1.1.2.    Одбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од    поплавних вода II реда - 

Оперативни план одбране за подручје општине Топола 
У приобаљу нерегулисаних водотокова II реда могу се јавити хидролошке појаве које изазивају 

плављење добара и насеља.  

Због тога је овим планом обухваћено подручје које може бити угрожено не само услед неповољних 

хидролошких појава у водотоцима II реда без заштитних  система, већ и подручје општине у целини.  

 Тиме је обезбеђена могућност интегралне одбране од штетног  дејства вода  II реда  на територији 

општине Топола. 

 Општинским планом дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке 

околности на назначеном подручју, који су систематизовани по степенима одбране од поплава и по 

учесницима са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.  

 

1.1.3. Одбрана од леда  на водотоцима II реда  
Ледене појаве на  притокама потенцијални су узрок повишења водостаја и плављења приобаља. 
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 За ледене појаве на водотоцима који нису обухваћени Републичким оперативним планом за 

одбрану од поплава и леда, задужена је Скупштина општине Топола. 

 

1.2. ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА  

 

1.2.1  Генерална реонизација подручја 
 Подручје Србије је лоцирано у сливовима водотока реке Дунав и реке Велика Морава, па стога и 

припада водним подручјима ”Дунав” и ”Морава”. Приказ насеља и добара од значаја за План одбране од 

поплава дат је по припадности водним подручјима, односно водним јединицама. 

 

а.  н а с е љ а  

Сеоска насеља и пољопривредне површине налазе се на подручју катастарских општина: Белосавци, 

Блазнава, Божурња, Винча, Војковци, Горња Шаторња, Горович, Гуришевци, Доња Трешњевица,  Доња 

Шаторња, Жабаре, Загорица, Јарменовци, Јеленац, Јунковац, Клока, Липовац, Манојловци, Маскар, 

Наталинци, Овсиште, Павловац, Пласковац, Рајковац, Светлић, Топола (село), Топола (варош), Трнава, 

Шуме.  

 Приобаље бујичних потока: 
Сеоска насеља: Белосавци, Блазнава, Божурња, Винча, Војковци, Горња Шаторња, Горович, Гуришевци, 

Доња Трешњевица,  Доња Шаторња, Жабаре, Загорица, Јарменовци, Јеленац, Јунковац, Клока, Липовац, 

Манојловци, Маскар, Наталинци, Овсиште, Павловац, Пласковац, Рајковац, Светлић, Топола (село), 

Топола (варош), Трнава, Шуме. 

 

 б. уређене пољопривредне површине 

 

К.О. Белосавци, Блазнава, Божурња, Винча, Војковци, Горња Шаторња, Горович, Гуришевци, Доња 

Трешњевица,  Доња Шаторња, Жабаре, Загорица, Јарменовци, Јеленац, Јунковац, Клока, Липовац, 

Манојловци, Маскар, Наталинци, Овсиште, Павловац, Пласковац, Рајковац, Светлић, Топола (село), 

Трнава, Шуме 

 Овако извршена реонизација је приказана у табели 1, која је саставни део овог плана. 

Пољопривредно земљиште општине Топола простире се на 28.402,1817 хектара. Конфигурација 

терена заједно са климатским факторима омогућава гајење разноврсних пољопривредних култура. Највећи 

део укупне пољопривредне површине чине оранице које заузимају 66,46%. Воћњаци чине 17,12% укупне 

пољопривредне површине, виногради 4,22%, ливаде 6,05% и пашњаци обухватају 3,84 % у укупној 

пољопривредној површини, док остало земљиште заузима 2,31%.  

Комасација пољопривредног земљишта, као једна од најсвеобухватнијих мера уређења 

пољопривредног земљишта, није спроведена на територији општине Топола. Каналска мрежа за 

наводњавање и одводњавање није изграђена на територији општине. Овај проблем је нарочито изражен у 

сушним периодима тако да представља ограничавајући фактор за гајење одређених пољопривредних 

култура. Такође у периду високог нивоа подземних вода и великих количина атмосферских падавина 

одређене површине су поплављене.  
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На мањем делу територије општине присутне су површине које се користе на антиерозиони начин, 

али и површине на којима је тај принцип нарушен и на којима је дошло до интензивирања ерозије. У 

питању су површине у катастарској општини Јарменовци које су својевремено антиерозионо уређене. 

Шумске површине захватају 4.752 ха или 13,35 % укупне површине тополске општине.  Највеће 

пространство заузимају букове шуме. Оне су доста чисте, проходне и сеновите. Зоне букове шуме 

заузимају више положаје, све до највиших планинских врхова. Највредније шуме букве налазе се на 

планини Рудник, а поједина стабла достижу и до 1м у пречнику и 25 м висине. Оне су углавном брзо 

размножавају и потискују друге врсте.  

 На нижим теренима заступљене су мешовите шуме са великим бројем врста. Од дрвенастих врста су 

најчешће, сем букве, храст, граб, јасен, јавор, липа, брест, бреза, топола.  Од шумских култура лишћари су 

најзаступљенији багремом и канадском тополом, а четинари најчешће црним и белим бором, смрчом, 

јелом, аришом и дуглазијом. Воћкарице су заступљене како у шумама тако и поред путева, међама и 
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другим местима али их све ређе има. Најчешћа су дивља трешља, дивља јабука, дивља крушка. Жбунасте 

врсте су бројне: леска, дрен, зова, глог и др. Травна вегетација је после шумске најзаступљенији тип 

вегетације. Заступљене су долинске и брдске ливаде.  

 

1.2.2. Топографске карактеристике подручја  
Територија општине Топола налази се у централном делу Шумадије, захвата сливно подручје 

средњег тока реке Јасенице и Кубршнице и простире се на површини од 356 км2. Западни и југозападни 

део општине чине планине Рудник и Венчац, тј. део високе Шумадије.  

Топола се граничи са севера са Младеновцем, североистока Смедеревском Паланком, истока 

Рачом, југа Градом Крагујевцом, југозапада Горњим Милановцем и запада аранђеловачком општином. 

Укупна дужина тополске границе је око 108 км, најкраћа је северна према општини Младеновац, која је 

дуга  око 7,5 км, а најдужа је према Граду Крагујевцу око 38 км. Од Београда је Топола удаљена 80 км, 

Крагујевца 42 км и Краљева 90 км. Друмске саобраћајнице које пролазе средином општине Топола имају 

транзитни значај. 

Рељеф 
У погледу рељефа подручје општине Топола је благо заталасана површина. Главне црте морфолошке 

структуре рељефа чини саставни део рељефа високе (југозападни део општине) и ниске Шумадије 

(источни и североисточни део општине) представљен типичним шумадијским валовито-брежуљкасто-

планинским тереном. 

Највиша тачка на територији општине налази се на Руднику на апсолутној висини 1080м, а најнижа 

тачка налази се у алувијалној равни Кубршнице, на апсолутној надморској висини 128 м у атару села 

Рајковца и Маскара. 

Просечна надморска висина је око 350 мнм. Тополско брдо Опленац (345 мнм) чини ону тачку у 

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

Штурац (1.132 мнм) на планини Рудник.  На планинским падинама развила се густа мрежа са сталним 

воденим токовима који су дубоко урезали своја корита стварајући долине чије су стране већих падова од 

генералних планинских нагиба. Долинска дна су најчешће веома уска и најчешће су знатно мањих падова 

од основних планинских нагиба. У њима се најчешће зачињу уске алувијалне равни као делови рељефа 

најнижих падина мофролошке целине. Између токова се спуштају дугачке косе и повијаци. Овакав рељеф 

је карактеристичан за целу високу Шумадију. Најкарактеристчнији облик рељефа је долина Јасенице и 

њених притока. Територији тополске општине припада  горњи и средњи део долине Јасеница који се 

састоји из више сужења и проширења, па због тога она има композитно обележје. Северни део општине 

чини долина Кубршнице, леве притоке  Јасенице, која је претежно плитка и широка. Крашки облици 

рељефа су на територији општине распрострањени на релативно малим кречњачким површинама 

мезозојске старости у околини Тополе, на Венчацу и Руднику. 

Планине 
У југозападном делу територије општине Тополе налази се планина Рудник, највиша и  највећа од 

шумадијских, иначе ниских планина. Ниске планине Шумадије Рудник и Венчац (658 м) имају највећи 

топографски нагиб, па су ерозивно-денудациони процеси на њима најизраженији. Највиша тачка на 

територији општине налази се на Руднику, на извору Скакавац и Добре воде на апсолутној надморској 

висини 1.080 м. Нешто нижи врхови на падинама Рудника су: Марјановац (1.028 м), Бјелице (1.008 м), 

Јавор (980 м), Курјак (867 м), Звезда (818 м), Збеговише (745м), Јасик (699м), Дрењак (663м) и др. Ниже 

врхове имају планине Венчац у селу Липовцу (455 м), Караула (378 м) и Главица (316 м).  

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

вегетације и деловања људи различите су хидролошке одлике. Заступљене су површинске и подземне воде. 

На овом простору највећи водотоци су реке Јасеница и њена лева притока Кубршница са више 

бујичних притока (припадају водном подручју Морава, део подслива реке Велике Мораве).  

Јасеница је најдужа и најбогатија водом река Шумадије, тече са североисточне падине Рудника, испод 

Цвијићевог врха, од главног извора Теферича (880м) до ушћа у Велику Мораву код Орашја, дужином тока 

од 79 км, са површином слива 1.345 км
2
 и просечним протицајем од 7,7м

3 
у секунди. Укупна дужина тока 

Јасенице кроз територију тополске општине је око 45 км. На територији тополске општине река Јасеница 

прима три десне и шест левих значајнијих притока. Десне притоке су: Јарменовачка река (око 6,5 км), 

Ракичевица (око 6,5 км) и Трнава (дужине око 10 км). Са леве стране у Јасеницу се уливају: Поточајец (око 

2,5 км), Војковачка река (око 4,5 км), поток Вучак (око 2,5 км), Раславица (око 9км), Црешљански поток 

(око 9 км) и Клока (око 14,5 км). Притоке Јасенице у њеном горњем току, на кратком растојању до 

Јарменоваца су речице са великим падом. Такође и Јасеница има велики пад од изворишта на 880 метара 
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надморске висине до Јарменоваца где је речно корито на око 310 метара надморске висине, тј. на дужини 

од 12 км укупни речни пад Јасенице износи око 570 м. Међутим од овог места па све до напуштања 

територије тополске општине код Наталинаца, где је речно корито на 135 метара надморске висине, 

укупни пад Јасенице је око 175 метара. Јасеница низводно од села Жабаре има карактер праве равничарске 

реке, са изразито вијугавим током, плитким коритом које је обрасло растињем. Велике разлике у укупном 

паду корита утичу на протицаје и поплаве.  

Кубршница протиче кроз северни део територије тополске општине, док су јој извориште и ушће изван 

територије тополске општине. Код уласка на тополску територију код Крћевца, ток Кубршнице је на око 

160 метара надморске висине, а код села Рајковац при изласку, њено корито је на око 128 метара 

надморске висине. Према томе на дужини од око 15 км тока кроз територију тополске општине савлађује 

висинску разлику од око 32 метра. На територији тополске општине река Кубршница прима две важније 

десне и две леве притоке. Десне притоке су речице Каменица (дуга око 17 км) и поток Врањевац, а леве 

притоке су Вићија и Суморина. 

Због крчења шума обилне и краткотрајне падавине утичу да водотоци у сливном подручју Јасенице и 

Кубршнице брзо набујају и изливају се из плитких, засутих наносом  и кривудавих корита плавећи околно 

ниско земљиште. 

 

1.2.3. Хидрографске карактеристике подручја: подаци о водотоцима, изграђеним заштитним 

системима, о заступљеним добрима у плавној зони 
На подручју општине Топола воде  I реда су реке Јасеница и Кубршница. Оперативним планом за 

одбрану од поплава за воде I реда за 2021. годину („Службени гласник РС“ број  158/2020) обухваћен је 

десни насип уз Јасеницу од ушћа Губераша до Наталинаца 21,00 км у сектору М.4., деоница М.4.1.  

Овим планом обухватају се следећи водотокови II реда:  
 десне притоке реке Јасенице - Јарменовачка река (око 6,5 кму селу Јарменовци), Никољска река (Д. 

Шаторња), Ракичевица (око 6,5 км у селу Божурња), поток Буковац (Горович) и река Трнава 

дужине  10 км која протиче кроз Трнаву и Павловац и улива се у Јасеницу јужно од Наталинаца (са 

својим притокама Кленовац, Матијевац и Редац). Са леве стране у Јасеницу се уливају Поточајец 

(око 2,5 км у селу Гуришевци), Војковачка река (око 4,5 км у Војковцима, поток Вучак (око 2,5 км 

у Манојловцима), Велика Река, Раславица (око 9 км Горња и доња Шаторња), Ђуринци, Моштање, 

Кустура, Црешљански поток (око 9 км) и Клока (око 14,5км).  

  десне притоке реке Кубршнице - река Каменица дуга око 17 км и поток Врањевац и леве притоке 

реке Кубршнице су Вићија, Суморина и Скендеровац.  

За разлику од водотока на којима постоје стална осматрања и одговарајуће статистичке обраде 

података, на водама II реда на подручју општине Топола нема осматрања па се за прорачуне користе 

параметарске методе прорачуна.  

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. из Београда у Елаборату за План одбране од поплава 

на водотоковима ван система одбране од поплава на територији општине Топола прописаном методом и 

процедуром прорачуна израчунао је све битне величине таласа и протицаја за анализиране профиле. Током 

прорачуна се генерише прогностички облик таласа бујучне поплаве за сваки појединачни водоток. На 

основу тог фонда радних подлога врши се избор оног податка којим ће се прописати степени опасности и 

мере одбране. Резултати прорачуна дати су у следећој табели: 

 
Карактеристичне величине за анализиране водотоке на подручју општине Топола 
Р. 
бр. 

Број  
на 

хид. 
карт

и 

Име тока притока Профил опис  

Io=1% 
dsr=114.12mm dsaturisano=31.39mm 

tk 
čas 

Tp 
čas 

Qmax 
m3/s 

Tk 
čas 

Tp 
čas 

Qmax 
m3/s 

1 2 Безимени Јасенице     Излаз из О. Г. 

Милановац          
97.12 1.30 2.13 53.83 0.70 1.64 125.41 

2 4 Јарменовачка Јасенице Ушће у Јасеницу 97.12 1.30 2.13 33.41 0.70 1.66 77.53 
3. 11 Ђуринци    Јасенице      Пре Велике Реке 95.14 2.90 5.06 28.49 1.50 3.93 58.64 
4. 9 Велика Река Ђуриначка 

река 
Ушће у Ђуриначку 97.12 2.30 4.02 38.03 1.30 3.22 84.27 

5. 12. Ђуринци Јасенице Ушће у Јасеницу 95.14 3.10 5.61 51.75 1.70 4.45 105.44 
6. 13 Јасеница Јасенице В.С. (Д. Шаторња) 87.21 2.70 5.46 100.19 1.50 4.3 221.76 
7. 15 Раславица Јасенице Ушће у Јасеницу 96.13 2.90 5.08 22.85 1.50 3.96 46.63 
8. 18 Јасеница Јасенице Улаз у О.Крагујевац 87.21 2.90 6.37 120.22 1.50 4.91 262.82 
9. 24 Јасеница Јасенице Илаз из О. Крагујевац 80.27 3.90 9.57 133.25 2.10 7.46 293.59 
10 27 Винчански 

поток 
Јасенице Ушће у Јасеницу 99.1 1.70 2.92 35.84 0.90 2.28 77.88 
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11 28 Јасеница Јасенице Грабљице 80.27 4.70 12.09 132.79 2.50 9.45 283.07 
12 29 Ракичевица Јасенице Ушће у Јасеницу 97.12 2.10 3.67 29.74 1.10 2.87 63.14 
13 30 Јасеница Јасенице Код Жабара 80.27 5.50 14.38 133.40 3.10 11.5 276.94 
14 33 Трнава Јасенице Ушће у Јасеницу  94.15 3.30 6.12 45.38 1.90 4.96 91.62 
15 35 Јасеница Јасенице Излаз из О.Топола 70.36 7.10 18.24 109.36 3.90 14.4 237.88 
16 38 Клока Јасенице Ушће у Јасеницу 92.16 4.90 9.59 42.60 2.90 7.9 82.07 
17 39 Кубршница Кубршнице Улаз у О. Топола 93.15 3.50 7.03 83.77 2.1 5.8 168.17 
18 40 Кубршница Кубршнице Пре Каменице 90.18 3.90 7.83 80.47 2.10 6.2 163.07 
19 41 Каменица Кубршнице Ушће у Кубршницу 92.16 3.90 7.44 55.48 2.30 6.09 110.63 
20 42 Кубршница Кубршнице После Каменице  89.19 3.90 8.83 109.60 2.10 6.97 224.05 
21 44 Суморина Кубршнице Ушће у Кубршницу 96.13 3.50 6.51 32.24 2.10 5.38 63.46 
22 45 Кубршница Кубршнице После Суморине 88.20 4.30 10.21 135.10 2.30 135.1 274.23 
23 46 Кубршница Кубршнице Излаз из О. Топола 82.15 5.30 13.06 110.07 2.90 10.37 225.9 

Io-часовни интензитет кише; Dsr-просечна влажност терена; Dsaturisano-сатурисано земљиште 
Главни циљ ових прорачуна и анализа био би да се омогући благовремена најава могућих бујичних 

поплава дуж главних токова и њихових значајнијих притока уз претпоставку да је метеоролошка служба 

најавила олујни облак, његову брзину кретања и очекивану висину кише и њено трајање.  

Обзиром да се не врши мерење водостаја, а стим у вези и протицаја за воде II реда се може рећи да су 

то водотокови са неуравнотеженим водостајем и малом пропусном моћи корита које је углавном обрасло 

биљним културама и травом, тако да у периодима обилних краткотрајних падавина изазивају краткотрајне 

поплаве које обично трају 1-2 дана.  

У случајевима могућих ванредно великих вода због недовољне пропусне моћи, услед присутне 

вегетације и наноса, због сужења протицајног профила изазваних непрописном изградњом објеката преко 

корита, због недовољног одржавања, могуће су пре свега огромне штете на пољопривредном земљишту и 

усевима, а и на објектима у насељима кроз која протичу. 

Закључује се да је подручје општине Топола по физичко-географским и хидролошким 

карактеристикама са већим бројем водотокова који имају карактеристику са великим осцилацијама 

великих и малих вода. Расцепканост подручја отежава одржавање потока а самим тим повећава и 

трошкове, такође неуређена сметлишта комуналног отпада отежавају одржавање. Недостатак средстава за 

одржавање, уређење и регулацију водотокова довело је до тога да стање појединих водотокова  захтева 

хитну интервенцију.  

Уколико би се остварило интервентно превентивно обезбеђење пропусне моћи корита водотокова II 

реда на територији општине Топола и уколико би се остварио годишњи обим одржавања од 100% подручје 

би било заштићено. 

Генерално, карактер и вредност добара, потенцијално угрожених поплавним водама, дефинише 

потребан степен заштите, према обиму очекиваних штета.  

У потенцијално плавној  зони су насеља: 

- приобаље реке Јасеница  

Наталинци, Јунковац, Жабаре, Горович, Пласковац, Блазнава, Доња Шаторња, Горња Шаторња, 

Манојловци, Јарменовци, Гуришевци 

- приобаље реке Кубршница  

Топола (село), Загорица, Маскар 

Ван домена утицаја великих површинских токова су насеља:  Топола (варош) 

 Ерозија и клизишта: Јединица локалне самоуправе је дужна да за потребе новелирања плана 

управљања водама, евидентира све појаве и радове који могу да утичу на промену стања ерозије и бујица и 

да податке о томе доставља Јавном водопривредном предузећу једном годишње, у складу са чл.61. ЗОВ-а. 

Потребно је донети План за проглашење ерозионих подручја на територији општине, и на основу њега 

предвидети против ерозиoне мере на ерозионим подручјима, које утврђује надлежни општински орган ( у 

складу са чланом 62. закона о водама). Наведеним планом утврђују се ерозиона подручја. 

Прописана је обавеза годишње ревизије плана и спровођење против ерозионих мера према 

упутствима стручне службе локалне самоуправе. 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉАШЊИХ ВОДА 
 Оперативни план за одбрану од поплава  од спољних вода (поплаве настале изливањем вода из 

корита водотока ) и загушења ледом  садржи по водним подручјима, за секторе  и деонице  водотока ( воде 

I реда ), правна лица  надлежна за организовање  и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца 

одбране од поплава, њихових заменика  и помоћника, заштитне  водне објекте на којима се спроводи  
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одбрана од поплава, штићена поплавна подручја и критријуме за проглашење редовне и ванредене одбране 

од поплава  од спољних  вода и загушења ледом . 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА 
Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашњих вода (поплаве настале  од сувишних 

атмосферских и подземних вода) садржи по мелиорационим подручјима, за хидромелиорационе системе 

(ХМС) у јавној својини, правна лица надлежна за организовање и спровођење одбране од поплава, имена 

руководилаца одбране од поплава, њихових заменика и помоћника, хидромелиорационе системе на којима 

се спроводи одбрана од поплава и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од 

поплава од унутрашњих вода. 

 

1.2.4 Саобраћајна инфраструктура и систем веза подручја 

Преко територије тополске општине пролазе седећи путеви: 

 Деоница државног пута IБ реда број 25: Мали Пожаревац-Младеновац-Топола-Крагујевац; 

 Деоница државног пута IБ реда број 27: државна граница са Босном и Херцеговином (гранични 

прелаз) Трбушница-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крћевац-

Топола-Рача-Свилајнац; 

 Деоница државног пута IIА реда број 152: Топола-Доња Шаторња-Рудник-Бућин гроб; 

 Деоница државног пута IIА реда број 156: Раља-Смедеревска Паланка – Наталинци; 

 Деоница државног пута IIБ реда број 367: Аранђеловац-Доња Шаторња-Страгари-Влакча; 

 Деоница државног пута IIБ реда број 368: Аранђеловац-Бања-Топола 

 Саставни део Оперативног плана за одбрану од поплава и  штетног дејства вода  II реда је детаљан 

план саобраћајница сл.1 и сл.2 на подручју града систематизован по  категоријама пута уз неопходне 

податке од значаја за спровођење одбране. 

 

 
 

Сл.1 Приказ путне мреже на територији општине Топола 
Ефикасан систем веза је предуслов за благовремену размену информација и доношења 

благовремених одлука у току одбране од поплава. 

Сви државни путеви су са савременим коловозом, као и већина општинских путева. Стање 

коловоза државних путева II реда на појединим територијама општине није задовољавајуће и представља 

ограничење за нормално одвијање саобраћаја. 
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Већи проблем представљају мостови преко појединих водотокова на општинским путевима. 

Одређени мостови нису у задовољавајућем стању. Оштећени, или недовољне ширине.  

Остали видови саобраћаја на територији општине: 
 На подручју општине Топола нема могућности за одвијање речног саобраћаја,  не постоје објекти 

ваздушног саобраћаја и није изграђена железница 

 

1.3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 
-Предузимање интервентних радова на прегледу, утврђивању степена угрожености и 

извођењу радова којима ће се умањити ризик од бујичних поплава изливањем воде из корита 

бујичних водотока, 

-Студијско-истражни радови са израдом пројектне документације за регулисање бујичних  

- Приликом израде и усвајања планских докумената општине, обезбедити да се у наведене планове уграде 

сви захтеви заштите од поплава, 

- Код урбанистичког уређења насеља, нарочито насељених места и индустријских зона, обезбедити 

прилагођавање истих потребама и захтевима заштите становништва и 

материјалних добара од поплава, 

- Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта, 

- Израда недостајућих одбрамбених насипа, обало-утврда и одржавање постојећих, 

- Израда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих, и користити их и за 

реализацију програма наводњавања, 

- Изградња система канала за одводњавање вода и њихово одржавање, 

- Приликом пројектовања и изградње мостова и пропуста, исте пројектовати и градити са већом пропусном 

моћи воде, 

- Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа 

- Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима ради благовременог обавештавања о 

опасностима од поплава и спровођења евакуације, 

- Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту, 

- Оспособљавање надлежних правних лица за заштиту од поплава и уношење њихових задатака у планове 

одбране од поплава, 

- Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за спасавање на води и под водом, 

- Оспособљавање спортских клубова и организација чија је делатност везана за 

воду (ронилачки) и дефинисање задатака које они могу завршити у оквиру одбране од поплава, 

- Формирање базе података о свим пловних објектима, 

- Израда плана ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи угроженом и пострадалом 

становништву у случају поплава већих размера, 

- Оспособљавање јединица  цивилне заштите за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава, 

-Практичне вежбе организованих снага цивилне заштите, са циљем увежбавања радњи и 

поступака из области заштите спасавања од поплава, 

- Израда планова заштите спасавања од поплава. 

 

 

II  ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

2.1 Системи за заштиту од поплава – заштитни објекти на водама I реда и водни објекти за 

одводњавање у јавној својини који се налазе на територији општине 
 - за воде I реда – сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја и 

критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и леда; 

 - за водне објекте за одводњавање у јавној својини – хидромелиорациони системи, територијална 

припадност система, дужина каналске мреже, реципијент, евакуациони објекат и критеријуми и 

услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода. 
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ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Јасеница – Смедеревска Паланкаˮ 
 

Водна јединица: „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКАˮ 

Воде I реда: 
Сектор – деонице: 
Дужина објеката: 
Бране: 

Велика Морава, Јасеница,Кубршница, Поток Кудреч, Велики Луг 
М.3. – М.3.1. објекти М.3.1.1., М.3.1.2.; М.4.; М.5.-M.5.1. 
185.18 km 
„Кудреч 1ˮ, „Кудреч 2ˮ 

 
Ознака 

деонице Oпис деонице Заштитни водни објекти 
на којима се спроводе мере одбране од поплава 

Критеријуми  
за увођење мера одбране од поплава 

Штићено поплавно 

подручје 
Евакуациони 

објекат (ХМС) 

 

Водоток 
 

Назив 
 

Дужина система за 

заштиту од поплава 

1. 

В 
 
 

ВВ 

Водомер ( Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални; 
л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално 
и–Таб. 1, ив –Таб. 2;  „0” - кота нуле 
max осмотрени водостај  (датум) 

Касета 
Регулисано подручје 

Чвор Гравитациони 

испуст (ГИ) 

Црпна станица 
(ЦС назив) 

 

(ХМС) 
2. 

РО Редовна одбрана - водостај и кота Дужина система за 

заштиту од поплава ВО Ванредна одбрана - водостај и кота 
М

В 
Меродавни водостај за меродавни  Q 
__%  

КВ

З 
Критични водостај/кота заштитног 

система Општина 

М.3.1. 

Велика Морава 

Јасеница, Рача 
 

лева обала В. Мораве 

од Јасенице до ушћа 
Раче 

 

31.86 km 

 

1. 
 
 

 

2. 

 

Десни насип уз Јасеницу од ушћа у Велику Мораву до Губераша, 10.0 

km са ** десним насипом уз Губераш, 1.26 km и ** обостраним 
насипима уз поток Дреновчић (2x1.00 km), укупно 13.26 km 
 

Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Јасенице до ушћа Гибавице, 
15.00 km са ** левим насипом уз Гибавицу од ушћа, 3.60 km, укупно 

18.60 km 

В  
 

ВВ 
 

РО 
ВО 
М

В 
КВ

З 

Великa Моравa: Жабарски мост 
(Р); л; „0” 87.37  
664    (16. 5. 1965.) 
 

450    91.87    
580    93.17    

„Велика Плана” 
Затворена касета  

31.86 km  
ВЕЛИКА ПЛАНА 

 

М.4.1. 

Јасеница и Кубршница  
 

до ушћа Малог Луга 
 

 

66.76 km  

1. Десни насип уз Јасеницу од ушћа Губераша до Наталинаца, 21.00 km са 
** левим насипом уз Губераш, 1.26 km и ** обостраним насипима уз 

потоке: Драгонеж (2х1.30 km), Блатар (2х1.80 km), Трнава (2x0.55 km) и 

Шуме (2х0.30 km), укупно 30.16 km 

В  
 

РО 
ВО 
 

 

Јасеница: Водице 
(Л); л; „0” 101.82 
170    103.52 
250    104.32 
 

„Мраморац” 
Затворена касета 

30.16 km 
ТОПОЛА 

ВЕЛИКА ПЛАНА, 
РАЧА 

 

 
 

2. 
 
 

3. 

Леви насип уз Јасеницу од високог терена узводно до ушћа Кубршнице, 

2.70 km 
 

Леви насип уз Кубршницу од ушћа у Јасеницу до ушћа Малог Луга,  
9.00 km са ** левим насипом уз Мали Луг, 1.80 km и ** обостраним 
насипима уз потоке Ивак (2х0.33 km) и Дреновчић (2х0.97 km),  
укупно 13.40 km 

В  
 

РО 
ВО 
В  
 

Јасеница: Мраморац 
(Л); л; „0” 116.07 
200    118.07 
250    118.57 

„Смедeревска. 

Паланка” 
Затворена касета  

16.10 km 
СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА 
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4. 
 
5. 

 

Леви насип уз Јасеницу од ушћа Кубршнице узводно до пута за 

Мраморац, 7.50 km 
Десни насип уз Кубршницу од ушћа у Јасеницу, 9.00 km 

ВВ 
РО 
ВО 
В  
 

 

Кубршница: Смедеревска Паланка 
(Р); л, д, и; „0” 99.95 (од 01.01.2009.) 
518    (16.05.2014.) 
290    102.85 
450    104.45 

„Придворице” 
Затворена касета 

16.50 km 
СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА 
 

 

 
6. 

 
Леви насип уз Јасеницу код Наталинаца, 4.00 km 

ВВ 
РО 
ВО 

Јасеница: Смедеревска Паланка 
(Р); л, д, и; „0” 101.82   
450   (15.05.2014.) 
200    103.82 
280    104.62 

„Наталинци” 
Затворена касета  

4.00 km 
СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА 
ТОПОЛА 

 

М.4.2. 

Кубршница, Велики 

Луг 
 

 

28.70 km 

1. 
 

2. 

Леви насип уз Кубршницу од ушћа Малог Луга до ушћа Великог Луга, 

7.00 km са ** десним насипом уз Мали Луг, 2.55 km, укупно 9.55 km 
Леви насип уз Велики Луг од ушћа у Кубршницу до потока Лесковац, 6.40 
km са ** левим насипом уз поток Лесковац, 1.05 km и ** обостраним 

насипима уз поток Бојанац (2х1.30 km), укупно 10,05 km 

В  
 

ВВ 
РО 
ВО 

Велики Луг:мост за Ратаре 
(Л); л; „0” 110.51  
310    (16.04.1977.) 
170    112.21    
250    113.01    

„Кусадак” 
Затворена касета  

19.60 km 
СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА 
 

 

3. 
4. 

Леви насип уз Кубршницу узводно од ушћа Великог Луга, 2.00 km 
Десни насип уз Велики Луг од ушћа у Кубршницу до ушћа потока 
Лесковац, 6.40 km 

В  
 
 

РО 
ВО 
 

  Велики Луг: мост у Младеновцу 
  ( Л); л; „0” 130.68 
 

130    131.98    
250    133.18    

„Рабровац” 
Затворена касета 

8.40 km 
МЛАДЕНОВАЦ 

 

5. Регулисано корито Кубршнице у Аранђеловцу, 0.70 km РО 
ВО 

испуњено минор корито 
ниво на 1.0 m испод круне мајор корита 

уз даљи пораст 
„Аранђеловац” 

Регулисано подручје 
0.70 km 

АРАНЂЕЛОВАЦ 

 

М.4.3. 
Велики Луг 

 

57.86 km 

1. Леви насип и регулисано корито Великог Луга од ушћа потока Лесковац 
до ушћа Сопотског реке, 23.45 km са **десним насипом уз поток 

Лесковац, 1.05 km , **обостраним насипима и регулисним коритима 

потока: Лађевац (2х0.30 km), Серава (2х0.75 km), Влашка (2х0.20 km) и 
**обостраним насипима потока Кокорин (2х0.33 km), укупно 27.66 km 

В 
 

ВВ 
РО 
ВО 
 

В 
 

ВВ 
РО 
ВО 

Велики Луг:мост за Ратаре 
(Л); л; „0” 110.51  
310    (16.04.1977.) 
170    112.21    
250    113.01    
 

Велики Луг: мост у Младеновцу 
(Л); л; „0” 130.68 
 
130    131.98    
250    133.18    

„Младеновац” 
Затворена касета 

27.66 km 
МЛАДЕНОВАЦ 

 

2. Десни насип уз Велики Луг од ушћа потока Лесковац до ушћа 

Милатовице, 3.60 km са **десним насипом уз Милатовицу, 4.25 km и  
**обостраним насипима (2х2.40km) и регулисаним коритом Мисаче, 
укупно 12.65 km 

„Јагњило” 
Затворена касета 

12.65 km 
МЛАДЕНОВАЦ 

 

3. Десни насип  и регулисано корито Великог Луга од ушћа Милатовице, 

10.00 km са **левим насипом и регулисаним коритом Милатовице, 4.25 
km и **обостраним насипима и регулисаним коритима: Јабланице 

(2х1.10 km), Аљинца (2х0.10 km) и Сопотске реке (2х0.45 km), укупно 

17.55 km 

„Међулужје” 
Затворена касета 

17.55 km 
МЛАДЕНОВАЦ 
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М.5.1. 

Поток Кудреч 
 

Бране  
„Кудреч 1” и 

„Кудреч2” 

1. Брана са акумулацијом „Кудреч 1”, на потоку Кудреч, левој притоци 

Кубршнице (лева притока Јасенице) 
Карактеристичне коте 
125.10     темељни испуст 
133.40     прелив 
135.50     круна бране 

„Кудреч 1” 

СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА 
 

2. Брана са акумулацијом „Кудреч 2”, на потоку Кудреч, левој притоци 

Кубршнице (лева притока Јасенице) 
Карактеристичне коте 
137.10     темељни испуст 
142.10     евакуатор 
145.60     прелив 
146.60     круна бране 

„Кудреч 2” 

СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА 

 

Напомена: Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину 

заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда. 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР 

ПРЕДУЗЕЋЕ 
Директор 
Секторски руководилац 
Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.3.1.1., M.3.1.2., М.4.1., М.4.2. и М.4.3: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail:valentina.tomic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54 

М.3. 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА” Смедеревска Паланка,тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 
Игор Трбојевић моб. 069/829-44-54  
Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04 

М.3.1. објекти 1и 2. 

М.4. 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 
Ладислав Бужек 069/829-44-53 
Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04 

М.4.1., М.4.2., М.4.3. 

 

 

 

Водна јединица: „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКАˮ 

Мелиорационо подручје: ХМС 

Београд - Морава БГ М 1. и БГ М 2. 

Велика Морава ВМ 4. 
 

Ознака 
ХМС 

Хидромелиорациони 
систем (ХМС) 

Територијална припадност система 
Катастарска општина (КО) Д

у
ж

и

н
а 

к
ан

ал

ск
е 

м
р

еж е 
(Д

К
М

) 

(m
) 

Реципијент Евакуациони објекат 

mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
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(Ц
С
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БГ М 1. Младеновац 
Амерић, Мала Врбица, Рајковац, Младеновац (село), Младеновац (варош), Границе, Ковачевац, 

Међулужје, Пружатовац, Марковац, Јагњило, Рабровац и делови КО: Кораћица, Влашка, 

Дубона и Велика Крсна,  
46.857 Велики Луг + - 

БГ М 2. Сопот Ђуринци  и делови КО: Неменикуће, Сопот, Поповић и Мали Пожаревац  2.175 Велики Луг + - 

ВМ 4. Смедеревска Паланка - 

Велика Плана, Рача 

Велика Плана I, Клока, Наталинци, Павловац, Шуме, Трнава, Божурња, Горович, Јунковац, 

Рајковац, Маскар, Загорица, Жабаре, Топола (село), Топола (варошица), Липовац, Белосавци, 

Јеленац, Стојник, Копљаре, Бања, Брезовац, Орашац, Ратари, Кусадак, Глибовац I, Грчац, 
Паланка, Смедеревска Паланка I, Смедеревска Паланка II, Смедеревска Паланка III, 

Придворице, Водице, Стојачак, Церовац, Башин и делови КО: Велика Плана II, Велико Орашје, 

Старо Село, Радовање, Баничина, Мраморац, Сепци, Сараново, Трнава, Азања, Грчац, и 
Глибовац II 

137.141 

Јасеница, Кубршница, 

Велики Луг, Мали Луг, 

потоци Бојанац и 
Дреновчић 

+ + 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ 
СИСТЕМА (ХМС) 

ПРЕДУЗЕЋЕ 
Директор 
Руководилац ХМС 
Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs,ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20,  
Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs   

БГ М 1. и БГ М 2. 

 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 
Ладислав Бужeк, моб. 069/829-44-53 
Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 
 

ПОМОЋНИК: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs,ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20,  
Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs   
 

ВМ 4. 

 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-816, E-mail: advodoprivreda@yahoo.com 
Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 
Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 
Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04 

mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@vodevojvodine.com
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@vodevojvodine.com
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
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2.2  Правна лица надлежна за организовање и спровођење одбране од поплава 

 

А. Координатори одбране од поплава и помоћници 

Р.бр. 

 
Презиме и име Функција 

Институција 

Адреса седишта 
Телефон 

ФАКС 
МОБИЛНИ 

1. Наташа Милић 
Главни координатор  
одбране од поплава 

Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде 

Републичка дирекција за воде 
Београд, Булевар уметности бр. 2а 

Факс 011/311-

5370 
011/201-3360 

064/8404041 

2. 
Милица Павловић 

Мерита Борота 
Помоћници 

главног руководиоца 
 
011/201-33-47 

 

 

Главни руководиоци одбране од поплава и њихови заменици за водно подручје  "ДУНАВ"   " МОРАВА" 

3. Горан Пузовић  
 главни руководиоца одбране 

од поплава 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

Београд, Булевар уметности бр. 2а 

011/311-9400 
011/311-9402 

011/311-9403 

064/840-4007 

4. 
Јован Баста  

Милош Радовановић 

 Заменик за спољне воде и 

загушење ледом 

Заменик за унутрашње воде 
 

011/2013382 
064/840-4150 

064/840-4071 

Б.  Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољашњих вода и нагомилавања леда 
 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ «МОРАВА» 

3. Бранко Кујунџић 
Руководилац одбране од  

поплава за водно подручје 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“-ВПЦ 

„МОРАВА“ 
Ниш, Трг Краља Александра 2 

РЈ „Велика Морава“ 

Ћуприја, Цара Лазара 109 

018/425-8185 
018/451-38-20 

064/840 41 08 

4. Зоран Станковић 
Заменик руководиоца на 

водном подручју  
035/471-354 

035/471-354 

064/840-4083 

 

  

В.  Правно лице надлежно за организовање  одбране од поплава на мелиорационом подручју-руководилац и заменик 
МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ВЕЛИКА МОРАВА“ 

3. Бранко Кујунџић 

Руководилац одбране од 

поплава од унутрашњих вода 

на водном подручју 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

ВП „МОРАВА“ 
 

  

011/311 9400 064/840 41 08 

4. Зоран Станковић Заменик руководиоца одбране ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 035/847 1354 064/840 40 83 
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од поплава од унутрашњих 

вода на водном подручју 
ВП „МОРАВА“ 

 

 
Г. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове 

Р.бр 

 
Институција 

Делатност службе (функција од значаја  

за о.о.п.) 
Адреса седишта 

Телефон 

 

ФАКС 

МОБИЛНИ 

1. 

Републички 

хидрометеоролошки 

завод Србије 

Праћење хидролошко 

метеоролошке ситуације и стање 

леда 

Кнеза Вишеслава 66 

Београд 

011/305-08-99 

 

011/ 254-27-46 

064/838-5050 

 

1.1. 

Одговорни руководилац за хидролошке 

прогнозе 

Дејан Владиковић 

011/305-09-00 

 

064/838-51-65 

011/254-27-46 

1.2. 

Заменик одговорног руководиоца за 

хидролошке прогнозе 

Јелена Јеринић 

011/305-09-00 

 

064/838-52-77 

011/254-27-46 

    

1.3. 

Перманентне службе осматрања РХМЗ-а: 
Одсек за прогнозу времена 

Одсек за најаве и упозорења  

Радарска служба 

 
011/305 09 68 

011/254 21 84 

011/254 55 95 

 

 

Д. Водопривредна инспекција 

Р.бр 

 
Презиме и име Функција 

Институција 

Адреса седишта 
Телефон Факс 

1. Нада Гарић 
Републички водпривредни 

инспектор 

Министарство-Сектор 

водопривреде 

Саве Ковачевића 7, Крагујевац 

034/337-880  

 

Ђ. Општинске службе са одређеним задацима у одбрани од поплава 

 

р. бр. Функција  Име и презиме руководиоца 
Телефони  

Посао Мобилни  
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1 2 3 4 5  

1. Председник општине Игор  Петровић 034/6811-017 064/8539151  

2. Заменик председника општине Данијела Ђокић Пантић 034/6811-770 064/8539152  

3. Председник Скупштине 

општине Топола 
Миодраг Миловановић 034/6811-017 064/8539153  

4. Секретар Скупштине општине Сања Јевтић 034/6811-008 064/861-4271  

5. Начелник Општинске управе Милица Станишић 0346/811- 008 064/861-4156  

 
 

 

 

Е. Субјекти одбране од поплава на подручју општине 

Р.бр Назив Адреса седишта Телефон Факс Одговорно лице 
Телефон 

у стану 

ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 

1. ЈВП „Србијаводе“ 
Булевар уметности 2а 

Београд 

011/ 

311-9400 

011/ 

311-9403 
гл.руков. Горан Пузовић 064/840-4007 

2.  
А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА“ 

Смедеревска Паланка М.4.3. 

Вука Караџића 17 

Смедеревска Паланка 

026/ 

321-782 

026/ 

317-816 
Игор Вујовић 069/444-11-15 
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III ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

3.1. Опис и оцена општег стања заштитних локалних водних објеката на територији општине на 

водама II реда на којима се  спроводи одбрана од поплава. 

Заштитни објекти на водама II реда на територији општне налазе се на следећим локацијама: 

Опис и оцена општег стања 

1. Заштитни водни објекти  који се налазе уз воде II реда су обострани насипи  уз потоке Трнава (2х0,55 

км) и Шуме (2х0,30 км),  којима се формира заштитна касета oко брањеног подручја са водним 

објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од 

спољних вода I реда (сектор М 4.1.) и саставни су део Оперативног плана одбране од поплава за 2021. 

годину („Службени гласник РС“ број 158/2020). На осталим  водама II реда на територији општине 

Топола нема изграђених заштитних  објеката. 

2. Наведени обострани насипи уз потоке Трнава и Шуме  су јасенички успорни насипи и део су затворене 

касете “Мраморац”, за чије одржавање је надлежно ЈВП “Србијаводе”.  

Закључак 

3. Насипи су у функционалном стању, минор корита су обрасла биљном вегетацијом. Оштећења на 

насипима нема. Уколико би се остварио годишњи обим одржавања од 100% подручја у зонама 

наведених заштитних објеката била би заштићена од поплавног таласа. 

 

 
Одбрамбена насипска линија на реци Јасеници и потоку Трнава у селу Наталинци 

3.2. Процена угрожености штићених подручја. Оцена ризика од поплава – сценарио појаве   

 поплавних таласа и плављења 

На територији општине Топола водотокови II реда су бујичног карактера. Појава плављења 

површина на подручју општине Топола, за описано присуство природних и вештачких токова, може се 

јавити под околностима које су систематизоване по узроцима, значају и рангу штета. 

Ове околности се могу сматрати сценаријима. За сваки сценарио поплава, примениће се 

дефинисање надлежности и подела улога у спровођењу активности и мера у одбрани од поплава. 

На основу датих сценарија поплава, због карактера појаве, могућности прогнозе и најаве у циљу 

спровођења благовремених мера, потребна је интегрална одбрана. 

 Значајне поплаве и штете могу се десити при изливању из уређених корита бујичних водотокова 

услед неодржавања и оштећења обалоутврде на уређеном делу корита. . 
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Овакве поплаве формирају опасан и деструктиван плавни талас, који са собом носи муљ, камење, 

грање и отпад. Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша  и пропусном моћи 

корита. Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрацијe и брза појава. Ранг штета је при 

томе директно условљен и близином вредних добара, па је због тога опасност од поплава већа у приобаљу 

водотока која протичу кроз насеље . 

 Процена угрожености за подручја на деоницама водотокова са објектима за заштиту од вода, 

ткз.штићена подручја, у случајевима могућих ванредних великих поплавних таласа који 

превазилазе постојећи степен заштите, могућ је сценарио поплавног догађаја који могу бити 

последица недовољне заштите, недовољног степена заштите постојећих заштитних објеката, услед 

продора воде у зони објеката где је евентуално слабо место односно лоше стање, односно 

евентуално има оштећења односно где су критичне деонице. 

У Табели Т1. дата је процена угрожености. Детаљна анализа и закључци, везани за оцену ризика од 

поплава, може се дати на основу будућих истраживања у сарадњи са стручним лицима из ЈВП 

''Србијаводе'' Ћуприја и на основу праћења и евидентирања поплавних догађаја на територији општине 

Топола, што је у надлежности Стручно-оперативног тима, формираног од стране Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Топола. 

Т.1.   ПРЕГЛЕД КРИТИЧНИХ РЕЈОНА И ОБЈЕКАТА И ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 
рeд. 

бр. 
Водоток  Критични 

рејон 
Критична 

тачка 
Угроженост  

Дома

ћинс

тва 

Стано

вни-

штво 

Стам

би 

пом.о

бјект 

Пољоп 
земљ. 

ха 

Објекти  
инфраст

р 

Остали 

објекти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 
 

 

Трнава 
 

Насипи су у 

функционалном 

стању, минор 
корита су 

обрасла биљном 

вегетацијом. 
Оштећења на 

насипима нема. 

Уколико би се 
остварио 

годишњи обим 

одржавања од 
100% подручја у 

зонама 

наведених 
заштитних 

објеката била би 

заштићена од 
поплавног таласа 
 

       

2. Шуме        

3.3. Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава 

За проглашење одбране од поплава на штићеним подручјима утврђују се следећи критеријуми: 

Објекат   

Редовна одбрана Ванредна одбрана 

Обострани насипи на реци 

Јасеници 

1м до изливања  0,5 м до изливања 

Обострани одбрамбени насипи 

на Трнави 

1м до изливања  0,5 м до изливања 

Обострани одбрамбени насип 

на потоку Шуме 

1м до изливања  0,5 м до изливања 

IV НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

4.1. Опис и оцена општег стања водотокова II реда  
Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се скоро сваке године на нашем подручју, ретко се 

дешава да захвате велика подручја. Бујичне поплаве великих размера догодиле су се 1999. и 2014. године, 

када су настале огромне штете на саобраћајницама, занатским и стамбеним објектима и у пољопривреди. 

Највећа разарања су се догодила дуж тока Јасенице, где је уништено или оштећено више мостова.  

Према подацима из Елабората за план одбране од поплава на водотоковима ван система одбране од 

поплава на територији општине Топола који је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из 

Београда када се посматра укупна површина општине Топола може се рећи да трајање киша између 18 
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минута и 7 сати и њихови интензитети од између 70 и 100 mm/час могу да изазову нежељене последице на 

мањим токовима, а за веће токове приказане у наведеном елаборату (Елаборат се налази у Општинској 

управи општине Топола) меродавна трајања кише се крећу од 42 минута до 7 часова, односно интензитети 

киша између 70 и 90 mm/час. 

Нежељене последице наведених интензитета киша су плављења на територији општине, а због 

недовољне пропусне моћи уливних објеката, неодговарајућег капацитета регулационих објеката, 

неизграђене каналске мреже, неуређених речних корита и других узрока који могу да умање пропусну моћ 

корита бујичних водотокова.  

 

Водоток А (км
2
) 

Велике воде (Q m
3
/s) вероватноће 

 

1 % 2% 5% 10% 20% 

Раславица 10,27 26,23 20,95 14,8 10,83 7,43 

Ђуринци 31,92 62,59 49,24 33,94 24,23 16,08 

Вучак 2,73 12,47 9,77 6,64 4,72 3,11 

Јарменовачка река 9,86 31,08 26,03 20,35 16,12 11,97 

 
Јарменовачка река 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични поток 

слив:                         Јасеница 

дужина:  око 6,5 км 

објекти:  мост, пропуст  

 

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Јарменовачка река пресеца  државни пут IIА 152.  

Корито потока је углавном обрасло растињем. 

3. МЕРА 

Потребно је извршити сечење шибља и другог растиња и комплетно чишћење корита од баченог смећа и 

наноса, чиме би се у доброј мери повећала пропусна моћ корита потока.    

Ракичевица 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични поток 

слив:                         Јасеница 

дужина:                      6,5км 

објекти:  пропуст    

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Ракичевица пресеца  пут државни пут IIА 152. 

Корито потока је углавном обрасло растињем. 

3. МЕРА 

Потребно је извршити сечење шибља и другог растиња и комплетно чишћење корита потока од баченог 

смећа и наноса, чиме би се у доброј мери повећала пропусна моћ корита потока.    

Трнава 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични поток 

слив:                         Јасеница 

дужина:                      10км 

објекти:  мост    

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Обострани насипи уз поток Трнава су јасенички успорни насипи и део су затворене касете “Мраморац”. На 

узводном свом току корито Трнаве је углавном обрасло растињем и не одржава се. 

3. МЕРА 

Потребно је извршити сечење шибља и другог растиња и комплетно чишћење корита потока од баченог 

смећа и наноса, чиме би се у доброј мери повећала пропусна моћ корита потока.    
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Поточајец 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични поток 

слив:                         Јасеница 

дужина:                      2,5км    

 ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Корито потока је обрасло растињем и запуњено вученим наносом, на појединим деоницама налази се 

бачено смеће 

3. МЕРА 

Потребно је извршити уклањање биљне вегетације, профилисање корита и комплетно чишћење корита 

потока од баченог смећа и наноса, чиме би се у доброј мери повећала пропусна моћ корита потока.  

Војковачка река 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични ток 

слив:                         Јасеница 

дужина:  4,5км  

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Корито потока је обрасло растињем и запуњено вученим наносом, на појединим деоницама налази се 

бачено смеће 

3. МЕРА 

Потребно је извршити уклањање биљне вегетације, профилисање корита и комплетно чишћење корита 

потока од баченог смећа и наноса, чиме би се у доброј мери повећала пропусна моћ корита потока.  

поток Вучак 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични поток 

слив:                         Јасеница 

дужина:  око 2,5 км   

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Корито потока је обрасло растињем и запуњено вученим наносом, на појединим деоницама налази се 

бачено смеће 

3. МЕРА 

Потребно је извршити уклањање биљне вегетације, профилисање корита и комплетно чишћење корита 

потока од баченог смећа и наноса, чиме би се у доброј мери повећала пропусна моћ корита потока.  

Раславица 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични поток 

слив:                         Јасеница 

дужина:  око 9,0 км 

објекти:  пропусти   

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Раславица пресеца  пут државни пут IIА 152. 

На деоници узводно од укрштања са путем, корито потока је углавном обрасло растињем. 

3. МЕРА 

Потребно је извршити сечење шибља и другог растиња и комплетно чишћење корита потока од баченог 

смећа и наноса, чиме би се у доброј мери повећала пропусна моћ корита потока. Лева обала потока је 

ерозивна, тако да је неопходно извршити осигурање те обале габионима.   

Црешљански поток 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични поток 

слив:                         Јасеница 

дужина:  око 9,0 км 

објекти:  пропусти   
2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Црешљански поток протиче пољопривредним површинама и на свом току пресеца важну саобраћајницу, 

пут Смедеревска Паланка-Топола. Корито је углавном обрасло растињем. 

3. МЕРА 

У наредном периоду треба започети са радовима на уређењу корита. 
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Клока 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични поток 

слив:                         Јасеница 

дужина:  око 14,5 км 

објекти:  пропусти    

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Корито потока Клока је углавном обрасло растињем.  

3. МЕРА 

Потребно је извршити уклањање биљне вегетације, профилисање корита и комплетно чишћење корита 

потока од баченог смећа и наноса, чиме би се у доброј мери повећала пропусна моћ корита потока.  

Каменица  
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока: бујични поток 

слив:                         река Кубршница 

дужина:  око 17 км 

објекти:  пропусти    

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

У ранијем периоду, извршени су радови на кориту, на делу од улива у Кубршницу узводно, у укупној 

дужини од 4500м.  

3. МЕРА 

На трупу потока извршени су сечење шибља и другог растиња и комплетно чишћење трупа потока од 

покошеног растиња и чишћење баченог смећа. Изведеним радовима је у доброј мери повећана пропусна 

моћ корита потока. У наредном периоду треба наставити са истим радовима на узводном току.  

поток Врањевац 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока:  бујични поток 

слив:                         река Кубршница   

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Корито је углавном обрасло растињем и запуњено наносом. 

3. МЕРА 

У кориту потока треба предвидети сечење шибља и другог растиња и комплетно чишћење трупа потока од 

покошеног растиња и чишћење баченог смећа. Будућин радовима извршило би се отварање протицајног 

профила. 

Вићија  
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока:  бујични поток 

слив:                         река Кубршница   

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Корито је углавном обрасло растињем и запуњено наносом. 

3. МЕРА 

У кориту потока треба предвидети сечење шибља и другог растиња и комплетно чишћење трупа потока од 

покошеног растиња и чишћење баченог смећа. Будућин радовима извршило би се отварање протицајног 

профила. 

Суморина 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока:  бујични поток 

слив:                         река Кубршница   

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

Корито је углавном обрасло растињем и запуњено наносом. 

3. МЕРА 

У кориту потока треба предвидети сечење шибља и другог растиња и комплетно чишћење трупа потока од 

покошеног растиња и чишћење баченог смећа. Будућин радовима извршило би се отварање протицајног 

профила. 

Сува река 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока:  бујични поток 
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слив:                         река Јасеница   

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

У 2019.години, извршени су регулациони радови на кориту, на делу кроз насељено место Блазнава, у 

укупној дужини од 2000м.  

3. МЕРА 

На делу тока кроз насељено место Блазнава извршени су регулациони радови у камену. Изведеним 

радовима је у доброј мери повећана пропусна моћ корита потока. У наредном периоду треба наставити са 

радовима на узводном току.  

Кустура 
1. ОПИС ВОДОТОКА 

карактер водотока:  бујични поток 

слив:                         река Јасеница   

2. ОЦЕНА ОПШТЕГ СТАЊА ВОДОТОКА 

У 2019.години, извршени су радови на чишћењу и уређењу корита, у укупној дужини од 830м. На месту 

укрштања пута Наталинци-Топола и потока Кустура, корито потока је зацевљено и представља уско грло. 

При интензивним падавинама, долази до изливања воде из основног корита и прекида саобраћаја на 

описаној деоници.  

3. МЕРА 

Израда пројектно техничке документације која ће да предложи решење. Неопходно је чишћење корита и 

реконструкција зацевљеног дела са повећањем протицајног профила. Пројектном документацијом 

проверити и могућност изградње акумулације на узводном делу за прихват поплавног таласа. 

Старо корито Јасенице је канал за одводњавање плодних пољопривредних површина. У 2016.години 

радило се на чишћењу корита од наноса и биљне вегетације. Очишћено је 2600м.  

На подручју обухваћене овим планом могућа су плављења изазвана следећим појавама: 

 - приливом бујичних атмосферских вода ка уређеним градским површинама у залеђу 

одбрамбене линије - заштитних водопривредних објеката и изливањем из корита неуређених 

водотока, градских атмосферских колектора услед загушења или недовољне пропусне моћи, 

 - појавом високих, успорених (подземних и површинских) вода на заштићеном подручју у 

залеђу заштитних водопривредних објеката у условима повишених водостаја у регулисаним 

водотоцима, 

 - појавом слабих места на одбрамбеној линији заштитних водопривредних система и  

настанку опасности од преливања одбрамбене линије у условима повишених водостаја у 

регулисаним водотоцима, 
 - појавом загушења у регулисаним и неуређеним водотоцима изазваних дејством леда. За све 

водотоке, сливове и делове подручја који се сматрају потенцијално угроженим штетним дејством вода, 

наведене појаве морају се конкретизовати у оквиру општинске техничке документације за одбрану од 

поплава ( активност Г.Х.А.1. из основне шеме активности). 

Проблеми на територији општине Тополаа могући су под утицајем превазилажења степена одбране 

постојећих водних објеката, оштећења постојећих водних објеката, високог нивоа подземних вода, 

таложењем атмосферских падавина, за које је надлежна ЈВП «Србијаводе» и АД «Водопривреда» С. 

Паланка. 

Потребно је да одговорне институције за спровођење превентивних мера заштите од поплава, 

предузму све потребне мере заштите, у циљу квалитетнијег начина спровођења правовремених и 

свеобухватних мера заштите људи, животиња, животне средине, материјалних и културних добара. 
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СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ КРИТИЧНИХ ТАЧАКА И ПЛАВНИХ ЗОНА НА ВОДОТОЦИМА ДРУГОГ 

РЕДА 

 
Т.2.   ПРЕГЛЕД КРИТИЧНИХ РЕЈОНА И ОБЈЕКАТА И ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 

 На подручју МЗ Доња Трешњевица од Велике реке и других мањих потока може бити 

угрожено око 50 ха обрадивог земљишта. 

 На подручју МЗ Горња Трнава од реке Трнаве може бити угрожено око 100 ха 

пољопривредног земљишта. Најугроженије подручје од поплава је рејон ,,Савићи“ где се 

налази ћуприја која не може да прими велику количину воде за време већих падавина.  

 На подручју МЗ Доња Трнава од реке Буковац и других мањих потока може бити 

угрожено око 100 ха пољопривредног земљишта. 

 На подручју МЗ Светлић од реке Раче, Јасеничког и Ђорђевића потока може бити 

угрожено око 120 ха пољопривредног земљишта. 

 На подручју МЗ Клока у долини речице Клока може бити угрожено око 80 ха 

пољопривредног земљишта. 

 На подручју МЗ Белосавци од изливања потока Вићија и Суморина може бити 

поплављено око 120 ха земљишта. Нарочито је угрожено подручје од Матића до 

Петровића кућа и подручје од Миловановићи кућа до реке Кубршнице.  

 На подручју МЗ Јеленац од изливања локалних потока (Ђерам, Мали до) може бити 
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угрожено око 20 ха. 

 На подручју МЗ Наталинци од потока Кустура може бити угружено око 15 стамбених 

објеката, бензинска пумпа, пољопривредно земљиште. Разлог је слаба пропусност корита. 

Корито је запуњено смећем и вегетацијом, преграђено оградама.  

 На подручју МЗ Загорица, од реке Кубршцние може бити угрожено око 20ха 

пољопривредног земљишта као и једно домаћинство и индустријски објекат 

 На подручју МЗ Топола (варош) може поплавом може бити угржено више домаћинстава у 

приобаљу потока Каменица као и више хектара обрадивих површина 

4.2. Процена угрожености нештићених подручја. Оцена ризика од поплава – сценарио појаве  

поплавних таласа и плављења 

На територији општине Топола водотокови II реда су изразито бујичног карактера (ИБК). Појава 

плављења површина на подручју општине Топола, за описано присуство природних и вештачких токова, 

може се јавити под околностима које су систематизоване по узроцима, значају и рангу штета. 

Ове околности се могу сматрати сценаријима. За сваки сценарио поплава, примениће се 

дефинисање надлежности и подела улога у спровођењу активности и мера у одбрани од поплава. 

На основу датих сценарија поплава, због карактера појаве, могућности прогнозе и најаве у циљу 

спровођења благовремених мера, потребна је интегрална одбрана. 

 Значајне поплаве и штете могу се десити при изливању из неуређених корита бујичних токова 

посебно на критичним тачкама (КТ). 

Овакве поплаве формирају опасан и деструктиван плавни талас, који са собом носи муљ, камење, 

грање и отпад. Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша  и пропусном моћи 

корита. Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрацијe и брза појава. Ранг штета је при 

томе директно условљен и близином вредних добара, па је због тога опасност од поплава већа у приобаљу 

водотока која протичу кроз насеље . 

У зони ушћа притока у матичну реку, ризик од поплава је условљен водостајем у матичној реци и 

стањем корита у зони ушћа. Поплаве приобаља ових токова узводно од ушћа су неминовна и при мањим 

дотоцима.‚ 

 Поплаве се могу десити при бујичним кишама у деловима насеља. 

Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем киша, пропусном 

моћи и стањем одводника површинских вода и могућностима за ефикасну евакуацију. 

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрације и брза појава. Ранг штета је далеко мањи 

од штета које се могу десити услед изливања из бујичних природних токова. 

На подручју општине Топола плављење приобаља се, према томе, може десити по следећим  

сценаријима: 

А) Услед поплавног таласа са сливова неуређених потока при високим водостајима у њима. Плављење је 

последица недовољно пропусне моћи и утицаја успора. 

Б) Изузетно, могућа су плављења површина у насељима општине у условима јаких киша. 

У пасусу Т2 на претходној страни дата је процена угрожености нештићених подручја. Детаљна 

анализа и закључци, везани за оцену ризика од поплава, може се дати на основу будућих истраживања у 

сарадњи са стручним лицима из ЈВП ''Србијаводе'' Ћуприја и на основу праћења и евидентирања 

поплавних догађаја на територији општине Топола, што је у надлежности Стручно-оперативног тима, 

формираног од стране Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола. 

ЗАКЉУЧАК 

 Водотокови II реда на територији општине Топола су углавном изразито бујичног карактера. 

 Активностима на превентивним радовима у претходном периоду смањен је у великој мери 

ризик од плављења, поготову у насељеним местима, а посебно је значајно уређење Каменице, 

Суве реке, Кустуре иао старог корита Јасенице. 

 Потребно је  наставити са радовима на уређењу водотокова II реда и предузимати и у 

следећем периоду све потребне мере заштите, у циљу квалитетнијег начина спровођења 

правовремених и свеобухватних мера заштите људи, животиња, животне средине, 

материјалних и културних добара. 

4.3. Оперативне мере одбране од поплава 

 Праћење водостаја и процена угрожености од поплава, 

 Израда привремених насипа на угроженим деоницама, 
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 Увођење сталног дежурства у Штабу за ванредне ситуације општине Топола, 

 Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава, 

 Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са утврђеним 

плановима, 

 Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју угроженом од поплава, 

 Мобилизација грађана на одбрани од поплава, 

 Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним средствима неопходним у 

изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава, 

 Ангажовање специјализованих јединица  за спасавање на води, 

 Ангажовање  јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и материјалних добара од 

поплаве, 

 Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом, 

 Збрињавање угроженог и пострадалог становништва, 

 Снабдевање здравом пијаћом водом за подручја угрожена од поплава, 

 Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног поплавом, 

 Информисање јавности. 

4.4. Критеријуми за проглашење стања приправности, редовне и ванредне  

       одбране  од  поплава 

У складу са Општим планом за одбрану од поплава („Службени гласник РС“ број 218/2019), 

Одбрана од поплава услед наиласка великих вода организује се и спроводи у зависности од степена 

опасности као редовна и ванредна одбрана од поплава. 

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на 

којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се спроводи одбрана од 

поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од 

поплава из локалног оперативног плана. 

На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање приправности се 

проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања приправности из локалног 

оперативног плана. 

На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, те се добијене 

информације тумаче искуствено. 

За проглашавање одбране од поплава на подручју општине Топола утврђују се следећи 

критеријуми: 

 

 
Назив водотока 

 
Фазе одбране од поплава 

 
редовне ванредне 

Јасеница 

(нештићено 

подручје) 

1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 
 у Јарменовцима код моста на реци 

Јасеници на путу Топола-Рудник (код 

Фабрике за прераду воћа), 
  у Манојловцима прелаз преко 

Јасенице  код Ђурића радионице,   
 у Божурњи  од ,,Гвозденог моста“ па 

низводно до моста на путу Топола-

Крагујевац 

0,50м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 
 у Јарменовцима код моста на реци 

Јасеници на путу Топола-Рудник (код 

Фабрике за прераду воћа), 
  у Манојловцима прелаз преко 

Јасенице  код Ђурића радионице,   
 у Божурњи  од ,,Гвозденог моста“ па 

низводно до моста на путу Топола-

Крагујевац 
Кубршница 1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 
-мост на реци Кубршници у селу Загорица 

0,50м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 
-мост на реци Кубршници у селу Загорица  

Каменица 1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 
-мост на реци Каменици на путу за 

насељено место Бор, 
-код ушћа Каменице у Кубршницу и 500м 

узводно  

0,50м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 
-мост на реци Каменици на путу за 

насељено место Бор,  
-код ушћа Каменице у Кубршницу и 500м 

узводно  
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Јарменовачка 

река 
1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама 
-водозахват ЈКСП “Топола” 

0,50м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама 
-водозахват ЈКСП “Топола” 

Кустура 1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 
-у Наталинцима од куће Радојевић Милана 

до ушћа у реку Јасеницу (у дужини око 

500м) 

0,50м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама: 
-у Наталинцима од куће Радојевић Милана 

до ушћа у реку Јасеницу (у дужини око 

500м) 
Остали водотоци  
поменути у 

Плану 

1,00 м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама  
0,50м до изливања воде  из основног 

корита на критичним локацијама  

Уобичајени приступ одбрани од великих вода на већим рекама са увођењем степена редовне и 

ванредне одбране није могуће применити код водотока са бујичним хидролошкo-хидрауличким режимом. 

Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не оставља довољно времена ни за проглашавање 

одбране од поплава.  

Критеријум проглашења може бити само хидролошка и метеоролошка прогноза меродавне кише у 

односу на степен засићености тла и очекиваних (прогнозираних) водостаја. У већини бујичних поплава до 

сада, на подручју општине Топола, нису се предузимале никакве активне мере одбране, већ су само 

пасивно саниране последице поплава. 

       Имајући у виду хидролошки режим бујичних водотока, као и хидролошку неизученост ових водотока 

(јер се на већини водотока не врше хидролошка осматрања), критеријуми за за проглашење одбране од 

поплава не могу се везати за водостаје. Једино је реално и могуће да се ови критеријуми вежу за 

атмосферске падавине у сливу. 

       Предлажу се следећи критеријуми одбране од поплава на бујичним водотоцима: 

1. У пролећно и летње време , могу се десити и провале облака са количином, падавина већом од 70 л/м2 

за 24 часа, када се проглашава РЕДОВНА ОДБРАНА, а уколико се количина повећа на 100 л/м2 за исти 

временски период, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА, од поплава на територији општине Топола. 

2. Уколико пљусковите кише непрекидно падају дуже од 36 часова, проглашава се РЕДОВНА , а ако 

падају преко 48 часова, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА од поплава на територији општине Топола. 

3. Наглим топљењем снега услeд јужног ветра или непрекидно падање кише, на снег у трајању од 24 часа, 

изазива проглашење РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА,а уколико киша пада 48 часова, проглашава се 

ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА. 

У редовној одбрани од поплава ВП "Водопривреда" Смедеревска Паланка је дужно да обезбеди 

свакодневно осмочасновно дежурство руководећег особља (по Републичком Оперативном плану одбране 

од поплава). 

 У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује се особље за дежурство од 24 часа (две смене 

по 12 часова). 

V  ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
1. СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ВОДОТОКОВА I И II РЕДА И ОДБРАМБЕНИХ ЛИНИЈА 

2. СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ПЛАВНИХ ЗОНА И КРИТИЧНИХ МЕСТА 

VI  ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВA ВОДА II  РЕДА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
6.1.ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА    ВОДА II РЕДА НА 

ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

6.1.1. ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ  ТОПОЛА  
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   Одбрана од поплава и других видова штетног дејства вода на подручју општине 
 

Водопривредне активности у надлежности  ЈВП 
“Србијаводе” 

 

Активности у надлежности општине 
На водотоцима на којима су изграђени заштитни  

водопривредни објекти 
 Водотоци на којима нису изграђени заштитни  објекти и 

подручје у залеђу одбрамбене линије 
  

 

 

Административне 
 активности 

 

В.А.А.1. Устројство водопривредног оперативног плана за 

о.о.п. 
Г.А.А.1. Устројство градског оперативног плана за о.о.п.-

усагалашавање са водопривредним за о.о.п 
В.А.А.2.Расподела задужења и координација-разрада 

оперативног       плана за о.о.п. 
Г.А.А.2. Расподела задужења и координација-разрада  и 

имплементација оперативног плана за о.о.п. 
В.А.А.3. Обезбеђење услова за интегрално спровођење о.о.п. на 

подручју града-ангажовање помоћника руководиоца у оквиру 

градског штаба за о.о.п. 

Г.А.А.3 Обезбеђење услова за интегрално спровођење о.о.п. на 

подручју града-ангажовање градског штаба за о.о.п. 

 Г.А.А.4. Информисање и едукација јавности 
   

В.Х.А.1. Израда и верификација техничке документације за 

о.о.п. 
 за секторе Д.3. и М.1.  

 

 

Хидротехничке  
 активности 

Г.Х.А.1. Израда и верификација техничке документације за 

о.о.п. на подручју града 

В.Х.А.2. Прогноза хидролошких појава -процедура најаве и 

упозорења 
Г.Х.А.2. Прогноза хидролошко метеоролошких појава-

разрада модела прогнозе и процедуре најаве и упозорења 
В.Х.А.3. Активности на одбрамбеној линији у различитим 

фазама одбране 
Г.Х.А.3. Активности у заледђу одбрамбене линије-

превентивне и ванредне интервенције 

  

   

Водотоци на којима нису изграђени заштитни  објекти и 

подручје у залеђу пдбрамбене линије 
 

 

Комуналне  
активности 

Г.К.А.1. Обезбеђење услова за функционисање  виталних 

система 
В.K.А.4. Пружање стручне помоћи у људству, механиз. и 

опреми у ванредним ситуац. на подручјима без изграђених 

заштитних објеката 

Г.К.А.2. Безбедност људи и имовинe и контрола саобраћаја 

 Г.К.А.3. Алармирање и евакуација становништва 
 Г.К.А.4. Отклањање последица од штетног дејства вода 

 

НАПОМЕНА: 
Овом шемом није дефинисана динамика спровођења активности. Свака активност обуквата три фазе:  

- превентивно ангажовање  - у периоду редовних хидролошких околности, 

- интезивно ангажовање  - у периоду настанка опасноти,  

- ванредно стање - у околностима директне  угрожености становништва и добара од поплава и штетног дејства вода без могућности одбране. 
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6.2.  РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ТОПОЛА  
 Руковођење одбраном од штетног дејства вода II реда засновано је на принципима јасне 

субординације и координације  директних и индиректних субјеката. 

 Специфичност заштите подручја општине Топола условљава обезбеђење услова за интегрално 

спровођење одбране од штетног дејства уз учешће: 

- субјеката општине Топола- надлежне службе Скупштине општине, одговорна лица – повереника за 

делове подручја града (месне заједнице) и производне системе који се као целине  морају засебно штитити, 

градски комунални системи и расположива оператива која мора бити ангажована у одбрани; 

-  виталних система на подручју општине - институције са седиштем на подручју општине без којих се 

не може одвијати функционисање општине у ванредним условима-задовољење потреба становништва и 

производње, односно институција које могу обезбедити ефикасно спашавање становништва и добара. 

 Шемом руковођења дефинисани су правци руковођења, правци индиректне и директне 

координације ових субјеката уз поштовање принципа хијерархије и субординације. 

6.2.1. Шема руковођења одбраном од поплава вода II реда на подручју општине  

6.2.1.1.ГЕНЕРАЛНА ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У  

            ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА ОД ВОДА II РЕДA 



S L U ЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA   Година MMXXI    Број 14    18. октобар 2021.   страна 306 

  

 

 

6.2.2. Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју општине - одговорности 

и координација субјеката руковођења у одбрани од поплава 

 

6.2.2.1.  Одговорна лица - повереници штаба за ванредне ситуације општине Топола 

Поверенике и заменике повереника именује  Штаб за  ванредне ситуције  Закључком о именовању. 

Списак повереника и заменика повереника са подацима је саставни део плана. 

 

6.2.2.2.   Штаб  за ванредне ситуације општине Топола 

 Централну улогу у руковођењу одбраном од поплава за воде II реда на подручју општине Топола 

има Штаб за ванредне ситуације општине Топола. Овакво  место у хијерархијском ланцу руковођења, на 

основу благовремених и правилних одлука о мерама, активностима и радовима, условљава специфичну 

структуру и кадровски састав Штаба, јасан  делокруг рада, дефинисане одговорности чланова Штаба са 

јасном улогом команданта Штаба и његовог заменика. 

Начин формирања Штаба 
Формирање Штаба  за ванредне ситуације општине Топола, у надлежности  је  скупштине општине 

Топола,  која је донела Решењa о образовању и именовању команданта, заменика команданта, начелника и 

чланова штаба за ванредне ситуације општине Топола. Списак чланова Штаба са подацима је саставни део 

плана. 

Организација и структура Штаба 
Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и чланови Штаба. 

Штабом руководи командант штаба директно или посредством свог заменика. Координацију рада 

Штаба и повереника обавља начелник Штаба. 

Чланови Штаба организовани су у три целине: 

- технички сектор: стручна лица из институција које се баве проблематиком одбране од поплава 

А.Д. Водопривреда - С.Паланка ; стручна лица из предузећа која својом  оперативом директно учествују у 

одбрани од поплава ( ЈКП Топола). 

- представници општинских виталних система –Дом здравља, ПС... 

- представници привредних система који у одбрани представљају  посебну целину. 

Делокруг рада Штаба и одговорност чланова Штаба 
Штаб за ванредне ситуације задужен је за руковођење и координацију учешћа ових субјеката у 

одбрани од поплава вода II реда, у синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од вода. 

Штаб за ванредне ситуације  руководи свим активностима означеним у шеми активности у 

надлежности јединице локалне самоуправе (административне, хидротехничке и комуналне активности), у 

периоду редовних хидролошких околности, као и у периоду ванредних хидролошких околности – од 

момента најаве поплаве вода II реда, до престанка опасности. 

У току одбране, Штаб је у пуној приправности. 

Технички сектор – ЈКП  Топола за потребе  Штаба обезбеђује благовремено стручне оцене 

очекиване опасности (хидролошке услове и тенденције) и дефинише техничке могућности одбране и 

извођења превентивних и ванредних интервенција расположивим људством, механизацијом и опремом. 

Основ за ове активности је техничка документација за одбрану од поплава  вода II реда, за подручје 

општине ( даље: општинска техничка документација за одбрану од поплава вода II реда). 

Технички сектор задужен је за израду програма за израду техничке документације за одбрану од 

поплава  за подручје општине.  

Остали чланови Штаба задужени су за имплементацију општинског оперативног плана и 

обезбеђење учешћа институција из којих су именовани као чланови Штаба. 

Сви чланови Штаба имају своје заменике у институцијама из којих су именовани. 

Седиште Штаба и систем веза 
Седиште Штаба је зграда општине, са постојећим системом комуникације – телефон, факс,  радио 

веза и електронска  комуникација. 

6.2.2.2.1. Командант штаба за ванредне ситуације општине Топола 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Топола, за време одбране од поплава врши 

нарочито следеће послове: 
У зависности од фазе одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану одбране од поплава 

(„Службени гласник РС“ број 18/2019) Командант општинског штаба за ванредне ситуације 

координира рад са општинским и државним институцијама, односно виталним системима задуженим у 

одбрани од поплава. 
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 У првој фази–припреме за одбрану од поплава Командант општинског штаба за ванредне 

ситуације врши следеће послове: 
- Заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од поплава на 

којима се усвајају планови рада; 

- Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката; 

- У случају да постоји потреба врши усаглашавање оперативног плана са општим планом за одбрану 

од поплава Владе Републике Србије и оперативним планом Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде; 

- Обезбеђује услове за рад, за интегралне и координиране активности у имплементацији 

оперативних планова за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима; 

- Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје општине 

Топола; 

- Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију 

јавности; 

- Организује, у сарадњи са другим субјектима, и спроводи програм мера и активности за обезбеђење 

прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима; 

- Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада; 

-Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака који му доставља 

Хидрометеоролошки завод; 

  У другој фази – ванредна одбрана од поплава, Командант општинског штаба за ванредне ситуације 

врши следеће послове:  

- Руководи радом Штаба за ванредне ситуације; 

- Координира активност са задуженим за одбрану од поплава; 

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава; 

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног оперативног плана; 

- Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне заштите и 

оперативним лицем националног центра за обавештавање и узбуњивање; 

- Издаје наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи и добара која се односе на 

ангажовање радне снаге, механизације и других средстава; 

- Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним околностима у 

координацији са Штабом за ванредне ситуације; 

- Даје предлог за проглашење ванредне ситуације; 

 У трећој фази–ванредна ситуација, Командант општинског штаба за ванредне ситуације обавља 

следеће послове 

       -У случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде и 

налет бујице тада се приступа локалном привременом надвишењу одбрамбене линије слагањем врећа 

пуњених песком или земљом; 

        -  Ако претходне мере нису довољне Командант штаба проглашава ванредну ситуацију; 

   - Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних 

центара у ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације. 

 У четвртој фази – отклањање последица поплава- Командант општинског штаба: 

- Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању 

последица поплава по престанку опасности. 

- Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и 

материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју града. 

6.2.2.2.2. Заменик команданта штаба 
    У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењује. 

6.2.2.2.3. Руководилац одбране од поплава 
Руководилац одбране од поплава (помоћник) – Члан Штаба за ванредне ситуације, врши 

следеће послове у свим фазама одбране, као и у фази ванредног стања, односно у фази отклањања 

последица штета: 

1. Директно обезбеђује имплементацију оперативног плана код субјеката који  учествују у 

одбрани од поплава за воде II реда; 

2. Координира рад повереника  и о томе обавештава руководиоца Штаба; 

3. Врши непосредан увид стања  на подручју које може бити угрожено у синхронизацији са 

повереником, у фази превентивних активности и предлаже потребне мере из свог домена; 

4. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са општинским Штабом и 
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предлаже потребне мере; 

5. Спроводи наредбе  руководиоца општинског  штаба, информише га о стању на терену и 

предлаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране 

као и за отклањање последица поплава; 

6. Издаје налоге повереницима и оперативи и организује све хитне радове. 

7. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и 

отклањању последица поплава; 

8. Подноси извештај  команданту штаба по завршетку одбране од поплава вода II реда, а 

обавезно у току одбране. 
У зависности од обима активности може бити одређено више помоћника. 

6.2.2.2.4.Повереници Штаба 

Повереници  штаба за ванредне ситуације врше нарочито следеће послове у свим фазама 

одбране као и у фази ванредног стања, односно у фази отклањања последица штета:  

1. Врше непосредан увид у стање на надлежном подручју и достављају информације Штабу; 

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току; 

3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону ( улици), 

4. Извештавају помоћника-руководиоца одбране о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на 

терену, ангажованом људству, механизацији и др. 

 Посебним документима, који чине саставни део овог Плана, именовани су повереници Штаба 

и њихови заменици за делове подручја у сливовима са извршеном реонизацијом. 

Овим документима обухваћени су сви потребни подаци од значаја за комуникацију у различитим фазама 

одбране. 

6.2.2.2.5. Стручно-оперативни тим  

 Стручно-оперативни тим за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине 

Топола, по налогу и одлукама Штаба организије одбрану од поплава зависно од степена опасности а према 

следећим фазама: припрема за одбрану, редовна и ванредна одбрана од поплава а у складу са овим 

Оперативним планом и о свим предузетим мерама подноси Извештај Штабу за ванредне ситуације 

општине Топола. 

6.3.     СУБЈЕКТИ СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА  ВОДЕ II РЕДА 

6.3.1.   Територијално водопривредно предузеће 
 Подручје општине Топола подељено шемом реонизације на водно подручје   “Морава”, које 

покрива А.Д.“ ВОДОПРИВРЕДА“ - С. Паланка, са задужењима која проистичу из Уговора са Дирекцијом 

за воде – Београд, о одржавању заштитних објеката и спровођењу одбране од поплава на водотоцима са 

изграђеним заштитним објектима. 

 Улога људства, механизације и опреме А.Д.“ ВОДОПРИВРЕДА“ - С. Паланка у целини у одбрани 

од поплава дефинисана је Годишњим оперативним планом за одбрану од поплава Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине (за сектор М.4.  водно подручје “Морава”), као и 

водопривредном техничком документацијом за одбрану од поплава. 

 Посебну улогу ово предузеће има у спровођењу одбране на заштитним објектима у синхронизацији 

са одбраном на водотоцима означеним општинским планом. 

6.3.2. Витални системи заштите подручја општине Топола 
У ванредним околностима неопходно је обезбеђење услова за несметани рад виталних система 

општине и подручја у целини, који су делом и активни учесници у спровођењу одбране. 

 Овим Планом дефинише се првенствено заштита и обезбеђење објеката и седишта ових виталних 

система, али и њихова улога у пружању помоћи учесницима који непосредно учествују у одбрани. 

 

О
з 

н
а
к

а
 ВИТАЛНИ 

СИСТЕМИ 

(ИНСТИТУЦИЈА) 

УЛОГА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА 

ЈКП 

Систем за 

водоснабдевање града, 

приградских и сеоских 

насеља 
ЈКП Топола 

-обезбеђује поуздано водоснабдевање конзума, 

- преузима посебне превентивне мере заштите својих 

виталних објеката система за водоснабдевање који могу бити 

угрожени штетним дејством вода, 

- учествује својом оперативом у реализацији оперативних 

мера, активности и радова у превентивној фази одбране   и 
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фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и 

координације. 

ПЗП 

Саобраћајнице, путеви 

веће важности и 

путеви од значаја за 

одбрану од поплава 
Предузеће  за путеве 

Крагујева  

- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директног утицаја 

поплавних вода, 

- обезбеђује заштиту објеката у склопу путева од штетног 

дејства воде (редовно чишћење канала, сливника, пропуста, 

мостова у склопу пута, 

- обезбеђује прилазе за одбрану од поплава, 

- обезбеђује поуздано функционисање сопствене оперативе у 

ванредним околностима, 

- учествује својом оперативом у реализацији оперативних 

мера, активности и радова у превентивној фази одбране   и 

фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и 

координације. 

 

ЈКП 

Одржавање јавних 

површина  

(ЈКП Топола ) 

- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног 

утицаја поплавних вода, 

- одржавање чистоће на собраћајницама и јавним површинама 

од значаја за одбрану од поплава, у складу са приоритетима 

(приступни пут до одбрамбених линија, заштитних објеката и 

путеви на којима се формира градски бујични талас), 

- учествује својом оперативом у реализацији оперативних 

мера, активности и радова у превентивној фази одбране   и 

фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и 

координације. 

 

ЈКП 

Одржавање 

атмосферске и 

фекалне 

канализације 

( ЈКП Топола) 

- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног 

утицаја поплавних вода, 

-одржавање система атмосферске канализације по утврђеном 

приоритету  

- одржавање система фекалне канализације, 

- учествује својом оперативом у реализацији оперативних 

мера, активности и радова у превентивној фази одбране   и 

фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и 

координације. 

МУП 

МУП Србије-

Сектор за ванредне 

ситуације 

- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног 

утицаја поплавних вода, 

- усаглашавање и имплементација општинског оперативног 

плана за одбрану од поплава са планом цивилне заштите, 

- директно учешће у различитим фазама одбране. 

ПС 

МУП Србије-

Сектор за ванредне 

ситуације 

-планирање и организација кадрова, опреме и медицинских 

средстава за пружање помоћи учесницима у одбрани од 

поплава на угроженом подручју у различитим фазама 

одбране. 

ПС 

МУП  Србије-

Сектор за ванредне 

ситуације 

- планирање и организација кадрова, опреме и средстава за 

противпожарну заштиту објеката и имовине, 
- пружање помоћи другим учесницима у одбрани од поплава у 

различитим фазама одбране. 

ПС 

Безбедност људи и 

имовине и контрола 

саобраћајница 

МУП Србије  ПУ -

ПС Топола 

-  обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја 

поплавних вода, 
- контрола и организација саобраћаја за елиминацију загушења и 

обезбеђењу приступа до одбрамбене линије, 
- безбедност људи и имовине на угроженом подручју. 
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ЕПС 

Обезбеђење 

снабдевања 

електричном 

енергијом и заштита 

имовина 

- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја 

поплавних вода, 
- заштита људи и имовине од опасности од електричних  удара на 

угроженим подручјима, 
- планирање и организација кадрова, опреме и средстава за 

пружање помоћи учесницима у одбрани од поплава, 
- довод електричне енергије до локалитета за напајање мобилних 

пумпних агрегата.  

ПТТ 

Обезбеђење 

телекомуникационих 

веза 

(“Телеком Србије”) 

- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја 

поплавних вода, 
- обезбеђење поузданих комуникационих веза у ванредним 

околностима, 
- планирање, организација кадрова, опреме и материјала за 

одржавање система веза у функционалном стању у ванредним 

околностима. 

ВС Војска Србије 

- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног утицаја 

поплавних вода, 
- планирање људства, опреме за пружање помоћи учесницима у 

одбрани од поплава и становништву на угроженом подручју у 

различитим фазама одбране. 
Плановима заштите и спасавања и посебним актима-наредбама у случају потребе, 

дефинисаће се обавезе поменутих субјеката виталних система у спровођењу одбране добара од 

штетног дејства вода на подручју општине. 

 

6.3.3. Остали субјекти – учесници у одбрани од поплава 
Спровођење одбране добара од поплава на подручју општине и штетног дејства вода II реда, својим 

људством, стручним кадровима, механизацијом, опремом и материјалом, врше субјекти одбране – 

привредне организације. 

 

6.4. ПЛАН  МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

       ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА 

 

6.4.1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  И  РАЗРАДА  СИНХРОН  ПЛАНА  

          МЕРА, АКТИВНОСТИ  И  РАДОВА  
 Основном шемом активности (поглавље II-1 Плана) дефинисане су три групе активности (мера и 

радова) у одбрани од штетног дејства вода уз генералну поделу на водопривредне активности и активности 

у надлежности 

. 

 За дефинисане субјекте и њихова задужења у одбрани од штетног дејства вода из поглавља II/3 

овог плана, по дефинисаној детаљној шеми општине руковођења координације и субординације (поглавља 

II-2.1.1.) од стране субјеката руковођења, дефинише се синхрон план интегралних активности у одбрани од 

поплава и штетног дејства вода II реда на подручју општине. 

 Овим планом дефинисано је редовно спровођење ових активности, тренутна оцена спремности - 

(степена реализације), критеријум за проглашење почетка и престанка спровођења одбрамбене активности, 

субјекти извршења (са задужењима) и субјекти руковођења  

Напомена: Овај синхрон план је основ за предузимање конкретних активности у различитим фазама 

одбране. Конкретизација синхроног плана за одређене делове подручја општине и водотоке који 

угрожавају подручја извршиће се кроз техничку документацију за одбрану од  штетног дејства поплавних 

вода II реда на подручју општине Топола. 
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6.4.2. СИНХРОН ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ИНТЕГРАЛНОЈ ОДБРАНИ ОД  ПОПЛАВА  ВОДА II РЕДА   
 

Синхрон план активности, мера и радова 

Интегрална одбрана у садејству општинских субјеката са водопривредним субјектима  
и одбрана од бујичних поплава и других видова штетног дејства вода на подручју општине Топола 

 

Група 

активности 
са поделом 

надлежности 

зависно од 

категорије 

водотока 
 и фаза одбране 

 

Водопривредне активности у 

надлежности  

 ЈВП “Србијаводе”- В. А. 

Активности у 

надлежности 

општине - О. А. 
задужења 

На водотоцима на којима су 

изграђени заститни  

водопривредни објекти, 

заштишене и незаштишене 

касете 

Водотоци са недовршеним 

заштитним системима  

незаштићене касете 

Бујични водотоци на којима нису 

изграђени заститни  објекти  
и подручје у залеђу одбрамбене линије  
(незаштишене касете)  

субјекти 

руководјења 
 

 

а)В. А. 
 

б)О.А.  

Субјекти 

који су 

задужени за 

извршење  
 

а)В. А. 
 

б)О.А. 

листа  
задужења 

 

 

а)В. А. 
 

б)О.А. 

     

I    Припрема за одбрану од поплава       

 Критеријум:  припрема за одбрану и најава поплавне кише 

А.А. 

Административ

не активности 

у фази 

припреме и 

организације 

одбране од свих 

видова  

штетног дејства 

вода 

В.А.А.1.Устројство 

водопривредног оперативног 

плана за о.о.п. за текућу 

годину 

 

О.А.А.1. Имплементација 

опстинског оперативног плана за 

о.о.п.-усагалашавање са 

водопривредним оперативним 

планом за .о.о.п 

а)  
Секторски 

руководилац  

М.3. и М.4.   
 

б) 

Руководилац 

Општинског  

Штаба  
 

а)  
ЈВП, 

Водоприв. 

предузећа 
 

 

б)  
Општински 

Штаб 

а)  
дефинисана Општим 

планом за о.о.п. 
 

б)  
дефинисана 
Општим делом 
Општинског 
плана за о.о.п. 

В.А.А.2.Расподела задужења и 

координација-разрада 

оп.плана за о.о.п. 

О.А.А.2. Расподела задужења и 

координација-разрада  и 

имплементација оперативног 

плана за о.о.п. 
В.А.А.3.Обезбеђење услова за 

интегрално спровођење о.о.п. 

на подручју општине-

ангажовање секторског  

руководиоца у оквиру 

Општиснког штаба за о.о.п. 

О.А.А.3 Обезбеђење услова за 

интегрално спровођење о.о.п. на 

подручју општине 

О.А.А.4.Информисање и 

едукација јавности 

Х.А: 

Хидротехничке 

активности 

В.Х.А.1.Израда и 

верификација техничке 

документације за о.о.п. за 

сектор М.3. и М.4.   

 О.Х.А.1.Израда и верификација 

техницке документације за о.о.п. 

на подручју општине 

а)  
Секторски 

руководилац 

М.3. и М.4. 

а)  
ЈВП, 

Водоприв. 

предузећа 

а) дефинисана Општим 

планом за о.о.п. 
 

б) дефинисана Опш. 
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у свим фазама 

одбране 

В.Х.А.2.Прогноза 

хидролошких појава -

процедура најаве и упозорења 

(РХМЗ) 
   

О.Х.А.2.Прогноза хидролошко 

метеоролошких појава-разрада 

модела прогнозе и процедуре 

најаве и упозорења; комуникација 

СО-ЈВП, РХМЗ, Водопривредна 

предузећа 

 

б) 

Руководилац 

Општинског  

Штаба  
 

 

б)  
Општински 

Штаб 

делом и Оперативним 

делом Општ. плана за 

о.о.п. 

Група 

активност

и 
са поделом 

надлежности 

зависно од 

категорије 

водотока  

и фаза одбране  

Водопривредне активности у 

надлежности  

 ЈВП “Србијаводе”- В. А. 

Активности у 

надлежности 

општине - О. А. 
задужења 

На водотоцима на којима су 

изграђени заститни  

водопривредни објекти, 

заштишене и незаштишене 

касете 

Водотоци са недовршеним 

заштитним системима  

незаштићене касете 

водотоци на којима нису изграђени 

заститни  објекти  
и подручје у залеђу одбрамбене линије  
(незаштишене касете)  

субјекти 

руководјења 
 

 

а)В. А. 
 

б)О.А.  

субјекти који 

су задужени 

за извршење  
 

а)В. А. 
 

б)О.А. 

листа задужења 
 

 

а)В. А. 
 

б)О.А. 

     

II    Ванредна одбрана од поплава                   

 Критеријум: Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања 

 

Х.А: 

Хидротехничке 

активности 

у свим фазама 

одбране 

В.Х.А.3.Активности на 

одбрамбеној линији у 

разлицитима фазама одбране 

(ЈВП, Водопривредна 

предузећа) 

 О.Х.А.3.Активности у залеђу 

одбрамбене линије по фазама 

одбране  

а)  
Секторски 

руководилац 

М.3. и М.4. 
 

 

б) 

Руководилац 

Општинског  

Штаба  
 

а)  
ЈВП, 

Водоприв. 

предузећа 
 

 

б)  
Општински 

Штаб 

а) дефинисана Општим 

планом за о.о.п. 
 

б) дефинисана Опш. 

делом и Оперативним 

делом Општ. плана за 

о.о.п. 
 

 В.Х.А.4. Спровођење 

одбране добара на 

другој одбрамбеној 

линији или локалном 

заштитом у садејству 

са општином, пружање  

стручне помоћи у 

људству, механизацији 

и опреми у ванредним 

ситуацијама на 

подручјима без 

изграђених заштитних 

објеката 

 а)  
Секторски 

руководилац 

М.3. и М.4. 
 

 

б) 

Руководилац 

Општинског  

Штаба  
 

а)  
ЈВП, 

Водоприв. 

предузећа 
 

б)  
Општински 

Штаб 

а) дефинисана Општим 

планом за о.о.п. 
 

б) дефинисана Опш. 

делом и Оперативним 

делом Општ. плана за 

о.о.п. 
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Група 

активности 
са поделом 

надлежности 

зависно од 

категорије 

водотока и фаза 

одбране 

Водопривредне активности у 

надлежности 

ЈВП “Србијаводе”- В. А. 

Активности у 

надлежности 

општине - О. А. 
задужења 

На водотоцима на којима су 

изградјени заститни  

водопривредни објекти, 

заштишене и незаштишене 

касете 

Водотоци са недовршеним 

заштитним системима  

незаштићене касете 

водотоци на којима нису изграђени 

заштитни  објекти 
и подручје у залеђу одбрамбене линије 

(незаштишене касете) 

субјекти 

руковођења 
 

 

а)В. А. 
 

б)О.А. 

субјекти који 

су задужени 

за извршење 
 

а)В. А. 
 

б)О.А. 

листа задужења 
 

 

а)В. А. 
 

б)О.А. 

III    Ванредно стање                               

Критеријум: Најава изливања и изливање поплавног таласа из основног  тока  у условима  непрекидних падавина у сливу и повремених 

јаких пљусковитих киша на меродавном делу слива 

О.К.А. 

Комуналне 

активности 

у 

надлежности 

општине у 

свим фазама 

одбране као и 

у фази 

отклањања 

последица 

поплава и 

штетног 

дејства вода 

  О.К.А.1.Обезбеђење 

услова за функционисање  

виталних система 

а)Сект.Руков 

М.3. и М.4. 
б) Руковод. 

Општинског  

Штаба и одг. 

лица Вит. 

сист.  

а) ЈВП, 

Водоприв. 

предузећа 
 

б) 

Општински 

Штаб 

а) дефинисана Општим 

планом за о.о.п. 
 

б) дефинисана Опш. 

делом и Оперативним 

делом Општ. плана за 

о.о.п. 
  

О.К.А.2.Безбедност 

људи и 

имовина и 

контрола 

саобраћаја 

а)Сект.Руков 

М.3. и М.4. 
б) Руковод. 

Општинског  

Штаба и 

одгов. лица 

Вит. сист. 

а) ЈВП, 

Водоприв. 

предузећа  
б) 

Општински 

Штаб  
Витални 

системи 

одбране  
  О.К.А.3. Алармирање и 

евакуација становниства 
О.К.А.3/1  План евакуације . Разрада 

процедуре  алармирања субјеката 
виталних система   
О.К.А.3/2  Разрада  процедуре 

алармирања становништва 
О.К.А.3/3  Идентификација одредишта и 

обезбеђење услова за прихват. 
О.К.А.3/4 Организација евакуације људи, 

стоке и  имовине 
О.К.А.3/5 Обезбеђење здравствене 

заштите становништва и стоке  

б) 

Руководилац 

Општинског  

Штаба  
одељење НО 

и УЗБ 

б) 

Општински 

Штаб. 
 витални 

системи 

одбране, 

становништв

о   

б) дефинисана Опш. 

делом и Оперативним 

делом Општ. плана за 

о.о.п. и  
плановима НО и УЗБ 

 

 Руковођење одбраном од леда на притокама реке Велика Морава је у надлежности  Штаба  за  ванредне  ситуације
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6.4.3. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ, ПРАТЕЋЕ ПОЈАВЕ ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА И 

ОДБРАНА ОД ГРАДА 
 Интегрална одбрана од штетног дејства вода II реда подразумева поред поменутих активности на 

одбрани од поплава и предузимање одређених активности, радова и мера на деловима подручја општине који 

су потенцијално угрожени штетним дејством вода II реда у условима који се третирају елементарним 

непогодама: 

Бујичне кише и бујични феномени 
 Одбрана од ових појава се третира као одбрана од поплава уз посебне мере које се предузимају на 

подручју које је потенцијално угрожено приливом бијучног наноса (бујичне лаве), клизишта и одрона. 

Специфичност ових појава не омогућавају одбрану у моменту настанка, тако да се одбрана своди на 

превентивне активности у циљу смањења могућности настанка: 

- идентификација локалитета на којима се продукују ови феномени, 

4. идентификација подручја које може бити угрожено овим феноменом, 

5. систематско спровођење санационих мера и радова на овим локалитетима, 

6. превентивно планирање начина коришћења простора на угроженом подручју. 

Реализација ових активности је у надлежности Скупштине општине, ЈКСП Топола и Преузећа за путеве 

Крагујевац. 

Руковођење овим активностима врши руководилац општинског  штаба по утврђеној шеми 

руковођења. 

Град, ледене и снежне падавине 
 Одбрана од града спроводи се расположивим противградним средствима на постојећим 

противградним станицама над којима кординацију у функционисању спроводи Радарски центар „Букуља“ – 

Аранђеловац, у оквиру Сектора за противградну заштиту  Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије. 

6.4.4.     Фазе одбране од  поплава 
 Планом за одбрану од поплава се дефинишу следеће фазе одбране.                                       

           ФАЗА 1. Припрема за одбрану од бујичних  поплава 

 ФАЗА 2. Редовна одбрана од поплава 

 ФАЗА 3. Ванредна  одбрана од поплава  

 ФАЗА 4. Отклањање  последица  штетног дејства вода 

ФАЗА  1  - припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с обзиром на природу бујичних поплава, где 

је по правилу расположиво време за реаговање на појву бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, 

неопходно је предузети све потребне мере како би се таласи бујичних вода, које се неминовно 

најављају,спровели до реципијента, уз минимум штета. То пре свега значи детаљно упознавање проблема, 

добро планирање неопходних радова, обезбеђење неопходних средстава за ове радове, као и њихова 

реализација. 

ФАЗА  2 -  НАСТУПА СА ПОЈАВОМ КИШЕ ЈАКОГ ИНТЕНЗИТЕТА и дужег трајања, у сливу који 

гравитира ка брањеном подручју. Предузимају се активности, мере и радови у складу са Планом одбране од 

бујичних поплава. 

ФАЗА    3  -  наступа са најавом и појавом изливања поплавног таласа из основног корита, у условима 

непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих киша на меродавном делу слива. Уводи се ванредно 

стање, посебне мере у саобраћају, по потреби евакуација становништва и добара. 

ФАЗА  4  -  наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након детаљно евидентираних 

штета насталих за време поплава, спроводе се потребне мере и врше се неопходни радовa да се отклоне 

последице поплава. 

6.5.  ЉУДСТВО, МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ПОПЛАВНИХ ВОДА  И ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА 

ВОДА II РЕДА 

6.5.1. Људство и стручни кадрови 
 За спровођење одбране од поплава вода II реда на подручју општине, ангажовање људства у 

потребном броју зависно од степена одбране, обезбеђују сви субјекти одбране у складу са Синхрон планом 

активности, мера и радова. 

 Организација транспорта људства до одбрамбене линије и угрожених локалитета подручја, као и 

опремање људства материјалом, алатом и опремом за одбрану по позиву - наредби команданта Штаба за 

ванредне ситуације, благовремено спроводи субјекат одбране који је и одговоран за извршење наредбе. 

Субјекат одбране дужан је да на захтев команданта Штаба за ванредне ситуације и његових помоћника 

благовремено ажурира податке о расположивом људству и стручним кадровима који могу бити ангажовани у 

ванредним околностима. 

 Руковођење ангажовањем људства,субјеката одбране у различитим фазама одбране одвија се по 

детаљној шеми руковођења. 
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 Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и расположиви стручни кадрови субјеката 

одбране. 

6.5.2. Опрема, механизација и материјал 
        Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се сагласно Закону о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 16/2016, 95/2018 и 95/2018-други закон) и Одлукама 

надлежних органа општине, наредби комаданта Штаба за ванредне ситуације општине Топола и важећих 

прописа и аката везаних за одбрану од поплава. 

За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је механизација Јавних 

предузећа. 

Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности ангажовати.  

Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен не постоји. У интервенцијама се користи 

алат предузећа који је у свакодневној употреби. 

Материјал за спровођење одбране од поплава постоји на стовариштима локалних предузећа, исти 

одговара намени и може се обезбедити по потреби као и што је до сада при интервенцијама коришћен. 

Систем веза – за пријем упозорења и комуникације користиће се телефон дежурне службе  Општинске 

управе Општине Топола број 034/6811-017. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се 

успоставља преко радио станице из система општинских веза. 

Активности и расположиви капацитети у људству и техници у ванредним околностима ЈКСП 

„Топола“,  Топола  
ЈКСП „Топола“, Топола  ангажовала би расположиво људство и механизацију у одбрани од поплава, 

као и санирању последица од штета, које би поплава нанела. Такође, снабдевало би грађане водом из 

цистерни до нормализације водоснабдевања. 

Преглед материјално техничких средстава којима располаже ЈКСП „Топола“,  Топола,  

која могу бити ангожована у заштити од поплава 

 Назив предузећа 

 

Место Телефон Врсте машина/опреме 

 

 

 
ЈКСП „ТОПОЛА“ 
 

 

 

 
ТОПОЛА 

 

 

 
034/6811-075 

Камион кипер,,ФАП'' 3035 (ТО 018 HR) 
Камион кипер ,,ИВЕКО'' (TO 016 PC) 
Камион-цистерна  (TO 021 SG) 
Камион ,,ЕУРО ЗЕТА''  (TO 001 TS) 
Трактор ,,ИМТ''577 
Скип ,,ЈЦБ'' 
Скип КАТ 
ЛАДА НИВА (ТО 005FM) 
ЛАДА НИВА (TO 019ЈН) 
Пумпе за воду ,,ХОНДА''-  4 ком. 
Муљне пумпе – 2  ком. 
Агрегат 1kw – 2 ком. 
Агрегат 7 kw – 1ком. 
Камион ГАЗ 2.8  (ТО 023 HL) 
Цистерна за отпушавање канализације  (ТО 024 

МК) 
Поред наведених материјално техничких средстава, у поступку отклањања последица од поплава биће 

ангажована и одговарајућа средстава у власништву других правних субјеката и физичких лица са подручја 

општине Тополау складу са важећим прописима из ове области. 

Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и материјална обавеза. 

Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на основу наређења Штаба за ванредне 

ситуације. Правна и физичка лица су дужни да ставе на располагање расположиве  капацитете који се могу 

ангажовати за потребе одбране од поплава и отклањања насталих последица (превозна и специјална возила, 

грађевинске и друге машине,  црпне пумпе и др.). 

Сви субјекти који су у оперативном плану укључени за одређене специфичне активности везане за 

спровођење одбране од поплава, дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима. 

6.5.2.1 СПИСАК ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ОБАВЕЗНЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

 ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА И ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА 

СРЕДСТВА  
У циљу одбране од поплава предвиђају се мере обезбеђења, како потребних новчаних средстава тако 

и материјално техничких средстава.Потребно је формирати приручни магацин на територији општине 

Топола, у коме би била смештена сва приручна средства за одбрану од поплава и бујица. У ту сврху, од 



 

SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA  Година MMXXI   Број 14  18. Октобар 2021. страна 316 

 

  

материјално-техничких средстава процена је да да за одбрану од поплава и бујица на територији општине 

потребно обезбедити следећа приручна средства: 

2. џакове-комада 1000 

3. гумене чизме комада 30 

4. крампове комада 20 

5. лопате комада 20 

6. мотике комада 20 

7. фењерње-акумулаторе-лампе комада 20 

8. дрвене ручне маљеве комада 10 

9. даске комада 100 

10. штафне комада 50 

11. даске цоловаче комада 20 

12. летве комада 100 

13. ручна колица комада 20 

14. песак депонован на месту ван плавног подручја доступан за интервенцију-150м3 

15. заштитне рукавице комада 30 

16. секире од 2 до 4 кг комада 5 

17. ручне тестере комада 5 

18. моторне тестере комада 2 

19. паљена жица од 1,5мм-6 кг 

20. разне врсте ексера 15 кг 

21. чекићи од 5кг-5комада 

Месне заједнице заједно са општинском комуналном инспекцијом су дужне да предузму све 

потребне мере указивања потребе да свако домаћинство узме учешћа у заштити око угрожених површина, 

које би редовним одржавањем биле оспособљене за одбрану од поплава. 

6.5.3.    Потребни потенцијали 
       Општинском техничком документацијом за одбрану од поплава за воде II реда дефинисаће се реалне 

потребе у људству, механизацији, опреми, алату и материјалу, уз усаглашавање са водопривредном 

техничком документацијом за одбрану од поплава. 

       Конкретизација интервенција и радова за воде II  реда и локалитете угроженог подручја, у оквиру 

поменуте техничке документације, основ је за планирање реалних потреба. 

6.5.4   Планирана средства за реализацију мера и активности 
Средства за реализацију Локалног оперативног плана одбране од поплава за 2021. годину обезбеђују се 

из буџета општине Топола, у складу са Законом. 

Општинско веће доноси акта о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и предузећима за 

коришћење њихових средстава употребљених у периоду одбране од поплава. 

У случају проглашења ванредне ситуације, Председник Општине ће се за евентуално недостајућа 

средства, обратити посебним захтевом надлежним државним органима. 

6.6. СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ 
 Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава за воде II реда на подручју града 

обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у одбрани, телефакс веза,  радио веза 

и електронске везе. 

 Мобилне везе обезбеђене су за руководство  Штаба за ванредне ситуације општине Топола. 

 Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава за воде другог реда и  Штаба, 

одвија се по датој шеми руковођења и координације.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

П Р Е Г Л Е Д 
ПРАВНИХ ЛИЦА ОПРЕМЉЕНИХ И ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Списак правних лица од интереса за одбрану од поплава  

 

I Организационе јединице МУП-а 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. МУП – ПС - Топола Владимир Миљковић 569-433 064/892-6579 

2. МУП – Ватрогасно 

спасилачка јединица Топола 
Никола Лазаревић 811-123 064/892-453 
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II Органи Општине Топола  

р. бр. Функција  
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. Председник општине Игор  Петровић 034/6811-017 064/8539151 

2. Заменик председника 

општине 
Јасна Вуковић 034/6811-771 064/8539159 

3. Председник Скупштине 

општине Топола 
Владимир Радојковић 034/6811-017 065/8422368 

4. Секретар Скупштине 

општине 
Сања Јевтић 034/6811-008 064/861-4271 

5. Начелник Општинске 

управе 
Милица Станишић 0346/811- 008 064/861-4156 

III Организационе јединице великих  
                 техничких система 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
ОДС ЕПС Дистрибуција 

ПОГОН  Топола 
Бојан Урошевић 034/6811385 064/831-35-55 

2. 
ЕПС Погон Топола 
 

Батиша Ивовић 034/6811 212 062/801-80-00 

3 
ТЕЛЕКОМ ИЈКГ, Топола 
 

Саша Милетић 034/6811-499 064/614-14-02 

4. 
НИС – ПЕТРОЛ, 

Бензинска станица Топола 
 

Милош Тасић 034/6811-392 064/888-87-50 

5. 

ЈП СРБИЈА ШУМЕ 

Шумско газдинство 

Крагујевац, Погон 

Јарменовци 

Маринко Стојановић 064/856-36-20 064/856-36-20 

IV Остале организације 

Ред. 

бр. 
Назив субјекта 

Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
ЈКСП „Топола“ 
 

Тања Цветковић 034/6811-075 064/853-11-06 

 V Списак  поверника  

  (Председника Месних заједница) 

 
МЗ ЗАЈЕДНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК 

САВЕТА 
ТЕЛЕФОН E-MAIL АДРЕСA 

1 34313 

НАТАЛИНЦИ 
МИТРОВИЋ ЖИКА 064/4740-511 zikamitrovic72@gmail.gom 

2 ШУМЕ -                     

34313 

НАТАЛИНЦИ 

КУЗМАНОВИЋ 

ВЛАДА  
064/2877-247 kuzmanovic.vlada@gmail.com 

3 ЈУНКОВАЦ 
34313 

НАТАЛИНЦИ 
АЛЕКСИЋ МИЛОШ 069/688-211 / 

4 34310 ВАРОШ 

ТОПОЛА 
ЋИРКОВИЋ ИГОР 064/853-1111 igorcirkovic80@gmail.com 

5 ЖАБАРЕ -                     

34310 ТОПОЛА 
ВЕСИЋ ВЛАДАН 064/510-1656 vladanvesic77@gmail.com 
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6 34324 Г. ТРНАВА-

ВАРОШИЦА 
ПАВЛОВИЋ БОЈАН  063/634-539 / 

7 ВИТЛИНА-                  

34324 Г. ТРНАВА 
БЛАГОЈЕВИЋ 

ДРАГАН 
065/8026-438 / 

8 Д. ТРНАВА-                 

34324 Г.ТРНАВА 
МАТИЋ МИЛЕТА 064/861-42-82 maticmileta1@gmail.com 

9 ПОКОЗИЦА 
34324 Г. ТРНАВА 

ЂОКИЋ ЗОРАН 064/9698-068 / 

10 ГРЕДА-                      

34324 Г. ТРНАВА 
ТАНАСКОВИЋ ЗОРАН 

062/155-68-60 
833-202 

/ 

11 СВЕТЛИЋ-                

34324 Г. ТРНАВА 
ЈЕВТИЋ МИЛИЈАН 

060/760-76-26 
534-736 

/ 

12 ОВСИШТЕ-               

34310 ТОПОЛА 
НИКОЛИЋ МИЛАН 

063/809-3268 
836-043 

/ 

13 БОЖУРЊА-              

34310 ТОПОЛА 
 ПАВЛОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 
064/2530-120 

812-904 
pavlovica001@gmail.com 

14 ПЛАСКОВАЦ 
34314 Д. 

ШАТОРЊА 

ТАНАСИЈЕВИЋ 

МИРОСЛАВ 
062/1233-524 

826-636 
patoss980@gmail.com 

15 ВИНЧА                         

34314 Д. 

ШАТОРЊА 
СТАНКОВИЋ ДЕЈАН 063/8022-827 loggy@ptt.rs 

16 34314 Д. 

ШАТОРЊА 
 САША ОБРАДОВИЋ 064/5959-741 sasaobradovic837@gmail.com 

17 БЛАЗНАВА-                 

34314 Д. 

ШАТОРЊА 
ШЕВИЋ САША 

065/5577-201 
838-044, -154 

sevic.sasa999@gmail.com 

18 34318 

ЈАРМЕНОВЦИ 
РАДОВАНОВИЋ 

ГОРАН 
064/4924-837 / 

19 ВОЈКОВЦИ               

34318 

ЈАРМЕНОВЦИ 
МАТИЋ МИЛАН 

063/8683-948 
828-207 

/ 

20 Д. ТРЕШЊЕВИЦА 
34314 Д. 

ШАТОРЊА 
ЧУМИЋ МИЛАН 

063/643-043 
837-316 

niki8001@gmail.com 

21 ЛИПОВАЦ 
34310 ТОПОЛА 

АВРАМОВИЋ РАША 
064/8313-544 

834-834 
rasa.avramovic@gmail.com 

22 КРЋЕВАЦ-                                          

34310 ТОПОЛА 
ИВАНОВИЋ БОЈАН   064/0193-868 bojan.pelletino@gmail.com 

23 ЗАГОРИЦА 
34312 

БЕЛОСАВЦИ 

МИЛИСАВЉЕВИЋ 

МИЛОШ 

065/635-32-30 
063/635323 
6773-210 

mrsazagorica@gmail.com 

24 ЈЕЛЕНАЦ                     

34312 

БЕЛОСАВЦИ 

МИЛИСАВЉЕВИЋ 

ТОМИСЛАВ 
060/0650-790 

823-177 
/ 

25 34312 

БЕЛОСАВЦИ 
СИМИЋ ДРАГАН  64/1244-773 trgovinasimic@gmail.com 

26 МАСКАР                      

34312 

БЕЛОСАВЦИ  
ВУЈИЋ МОМИР 062/312-897 / 

27 РАЈКОВАЦ                   

34312 

БЕЛОСАВЦИ 

РАДОВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 
064/209-47-35                          

823-295 
radovic.80aleksandar@gmail.com 
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28 ГОРОВИЧ                    

34310 ТОПОЛА 
МАРКОВИЋ МИЛАН 064/3115-207 / 

29 МЗ БОР -                     

34310 ТОПОЛА 
МАРКОВИЋ ДЕЈАН 060/0811-797 dejanmarelja@gmail.com 

30 МЗ МИТРОВЧИЋ     

34310 ТОПОЛА 
ПЕТКОВИЋ МИЛОШ 061/297-27-17 milospetko77@gmail.com 

31 МЗ ЉУБЕСЕЛО        

34310 ТОПОЛА 
МАРКОВИЋ НЕМАЊА 062/826-16-57 necamarkovic2805@gmail.com 

32 КЛОКА    
34313 

НАТАЛИНЦИ 

РАДОСАВЉЕВИЋ 

БОБАН 
065/8192-096 

532-268 
/ 

III–9    ПРЕГЛЕД ОВЛАШЋЕНИХ И ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД  ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  

Ред. 

бр. 
Назив правног лица и 

седиште 
Руководилац 

 

Делатност 

оспособљеног 

правног лица 
Планирани задатак 

1 2 3 4 5 

1. 
ЈКСП „Топола“ 
Топола 

Сања Чоловић 
064/8614265 

Комунална, 
производња и 

дистрибуција воде 

Асанација и водоснабдевање у 

ванредним ситуацијама, 

2. 
Дом здравља „Свети 

Ђорђе“ 
Топола 

Др Јовица 

Жикић 
062/801-80-79 

Здравствена 

заштита 
Прва и медицинска помоћ 

становништву 

3. Црвени крст Топола 
Биљана 

Павлићевић 
064/886-33-63 

Социјални рад 
Збрињавање угрожених, 

избеглих и евакуисаних 

4. 
Центар за социјални  

рад „Сава Илић“ 
Одељење Топола 

Слободанка 

Миливојевић 
062 /290-652 

Социјална заштита 
Збрињавање угрожених, 

избеглих и евакуисаних 

5. 
 Ветеринарска станица 

„Бабић-Бркић”  доо 

Топола 

Јово Бркић  

034/6101 611 
Ветеринарске 

активности 
Заштита животиња и асанација 

6 
Ветеринарска станица 

„Ђорђевић -Ветфарм” 

доо, село Топола 

Младен 

Ђорђевић  
069 621 213 

Ветеринарске 

активности 
Заштита животиња и асанација 

7 
Ветеринарска станица 

„Рашко-Вет” доо, 

Наталинци  

Радослав 

Алексић, 
065 /260 8172 

Ветеринарске 

активности 
Заштита животиња и асанација 

8 
Ветеринараска станица 

“Белосавци” 

Белосавци,   

Драгољуб 

Миленковић 
  063 /608 142 

Ветеринарске 

активности 
Заштита животиња и асанација 

9 
 „ОП-ТОП” ИТД гроуп 

доо, Топола,  
 Томислав Илић 
062 /121 3399 

Информисање  Информисање грађана 

10 
Агенција „Браф“-ИФМ 

радио 92,7, Топола,  

 Предраг 

Филиповић 
 064/212 3321 

Информисање  Информисање грађана 

СИСТЕМ  КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
У  случајевима када дође до превазилажења обима поплава и насталих штета, из надлежности Штаба за 

ванредне ситуације општине Топола, односно у случају евентуалних ванредних ситуација, координацију, 

примењивање мера и спровођење активности горе наведеног Штаба, преузима  републички  Штаб  за 

ванредне ситуације. 

СПИСAК ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
Општински штаб, за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања може образовати 

стручно-оперативне тимове. 

Задатак општинског штаба је да: 
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 руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

 руководи и кординира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

 разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама; 

 прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање 

 наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се 

користе у ванредним ситуацијама; 

 стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима 

и предузетим мерама; 

 разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите, овлашћених, 

оспособљених правних лица; 

 сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним 

ситуацијама; 

 процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 

10.доноси наредбе, закључке и препоруке; 

11.сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 

12.именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима; 

13.разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији 

општине; 

14.ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за општину; 

15.обавља и друге послове у складу са Законом. 

  Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од загушења ледом 
Редовна одбрана од загушења ледом на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје 

при покривености водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања површине под 

ледостајем. 

На водотоцима Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и 

Западна Морава редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 40% и 

дебљином леда већом од 5 цм. На осталим водотоцима редовна одбрана настаје при покривености 

водног огледала 100% и дебљином леда већом од 5 цм у периоду када се очекује покретање леда. 

Ванредна одбрана од загушења ледом на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје 

при покривености водног огледала већој од 60%. 
На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када, након ледостаја, почиње покретање и 

нагомилавање леда.    

Р. 
б. 

Презиме 
Име 

 

Предузеће 
Функција 

Функција у 
Штабу 

 
Посао 

 

Мобилни 

Адреса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Петровић 

Игор 

Председник 

општине 

Топола 

Командант Штаба 

за ванредне 

ситуације 
034/6811-017 064/8539151 Топола, Горович  

2. 
Јасна 

Вуковић 

Заменик 

председника 

општине 

Заменик 

команданта 

Штаба за ВС 
034/6811-771 064/8539159 

Топола, Кнеза А. 

Карађорђевић 33 

3. 
Слађана 

Недовић 

Шеф  одсека за 

планске 

послове у 

Одељењу за 

цивилну 

заштиту 

управе за 

ванредне 

ситуације 

Крагујевац 

Начелник Штаба 

за ВС 
034/378-160 064/892 9014 

Крагујевац 
Милутина 

Парезановића 36 
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4. 
Др Јовица 

Жикић 

Директор Дома  

здравља  

„Свети Ђорђе“ 

Топола 

 
-прва медицинска 

помоћ, 
-евакуација, 

прихват, 
-збрињавање 
-асанација терена, 

034/6813-939 062/8018079 
Топола, 12 Октобра 

број 3 

5. 
Цветковић 
Тања 

Директор 

ЈКСП 
„Топола“ 

Члан Штаба за 

ВС: 

7. -узбуњивање, 
-очување добара 

битних за 

опстанак и хитно 

успостављање 

неопходних 

служби од  јавног 

интереса 
 

034/6812-075 060/8614142 
Топола, Булевар 
краља Александра I 

бр. 9 

6. 
Николић 
Братислав 

Руководилац 

одељења за 

инс. Послове и 

инвестиције 

општ. Управе 

опш. Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 
-заштита и 

спасавање од 

земљотреса, 

клизишта, одрона 

и ерозија, 
-заштита и 

спасавање од 

поплава 

034/6811-731 065/3003366 
Крагујевац, 
Шумадијске 
дивизије 10 

7. 
Саша 

Обрадовић 

Члан ОВ 

општине 

Топола 

Члан ОВ за 

област социјалне 

заштите 
и пољопривреде 

 064/5959741 
Д. Шаторња  
34314 
Д. Шаторња  

8. 
Миливојевић 
Слободанка 

Руководилац 

Центра за 

социјални рад-

одељење 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 
-прва медицинска 

помоћ, 
-евакуација, 

прихват, 
-збрињавање 
-асанација терена 

034/6811-092 062/290652 
Јунковац 34313  

Наталинци 

9. 
Лазаревић 
Никола 

Командир 

ватрогасно-

спасилачког 

одељења 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 
1.-заштита и 

спасавање од 

пожара, 

експлозија, 

техниочко-

технолошких 

несрећа и удеса 

034/6811-123 064/8924453 
Пласковац 34314 

Доња Шаторња 

10. 
Јеремић 
 Снежана 

Саобраћајни 

инспектор у 

општинској 

управи 

Општине 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 
-заштита и 

спасавање од 

екстремних 

временских 

услова 

034/6811-248 064 /8614131 
Топола, Пилота 
З. Томића 24 
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11. 
Вучићевић 
Гордана 

Грађевински 

инспектор у 

општинској 

управи 

Општине 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 
-заштита од 

рушења, 
спасавање из 

рушевина 

034/6811-248 064/ 8614110 
Крагујевац, Бул. 

Краља Александра  I 

65 А 

12. 
Марковић 
Милан 

Радник службе 

информисања 

општинске 

управе 

Члан Штаба за 

ВС: 
-информисање и 

обавештавање 
 

034/6811-675 064/8614124 
Топола, М. 

Миловановића  бр. 2 

13. 
Павлићевић 
Биљана 

Секретар 

Црвеног Крста 

Топола 

Члан Штаба за 

ВС: 
-прва медицинска 

помоћ, 
-евакуација, 

прихват, 

збрињавање 
-асанација терена 

034/6812-368 064/8863363 
С. Љубесело 34310 

Топола 

14. 
Владимир 

Миљковић 

Начелник 

Полицијске 

станице у 

Тополи 

Члан Штаба за 

ВС: 
-заштита и 

спасавање од 

пожара, 

експлозија, 

техниочко-

технолошких 

несрећа и удеса 

034/569-435 064/8926579 
Крагујевац 
Ртањска 9 

15. 
Младеновић 
Светлана 

Представник 

НВО 

„Волонтерски 

кораци“ 

Топола 

Члан Штаба  034/6811-092 062/ 290653 
Топола, Алексија 

Јовановића 2 

VII ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА 
      Евидентирање поплавних догађаја обавља Стручно оперативни тим именован од стране  општинског 

Штаба за ванредне ситуације.Задатак тима је да у ситуцији поплавних појава изврши обилазак угрожених 

локација и да евидентира на прописаном обрасцу обухват поплављене локације, датум и време настанка 

поплаве и о свему хитно обавести штаб за ванредне ситуације, а на основу горе наведених података 

формираће се база евидентираних поплавних догађаја (БЕПД). 

VIII ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА   

ВОДОТОЦИМА II РЕДА ЗA 2021. ГОДИНУ 
8.1. Увод. 

8.2.  Водотоци II реда на територији општине Топола. 

8.3. Стање на водотоковима II реда на територији општине Топола. 

8.4.  Радови на водотоковима на територији општине Топола. 

8.5.Преглед  мера и активности  на смaњењу ризика од поплава са финансијским планом. 

8.1. УВОД 
Сходно Закону о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 

95/2018 и 95/2018-др. закон) и Одлуци о одређивању граница водних подручја („Службени гласник 

Републике Србије“ број 75/2010), односно Одлуци о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник 

републике Србије број 83/2010), општина Топола у поступку припреме Оперативног плана одбране од 

поплава за 2021. годину  и у складу са Општим планом за одбрану од поплава („Службени гласник РС“, број 

18/2019), следећи обавезе проистекле из Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама, има обавезу сачињавања Годишњег програма мера  и радова на смањењу ризика од поплава на 

водотоцима II реда. 

Предлогом Оперативног плана за одбрану од поплава на водотоцима II реда, за 2021. годину, 

наведене су основне активности у одбрани од поплава, дефинисано руковођење у одбрани од поплава, као и 

план и активности на одбрани од поплава и штетног дејства вода на водотоцима II реда и план комуникације 

учесника у одбрани од поплава. Оперативи план општине Топола  је интегрални документ, што значи да 
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приказује и делове  Републичког  оперативног плана  за одбрану од поплава на водотоцима I реда, следећи  

принципе интегралне  одбране од поплава  на водотоцима  који су  у надлежности  локалне самоуправе  

односно, на водотоке II реда. 

Како је  и оперативни планом наведено, подручје општине Топола припада сливовима река Дунав и 

Велика Морава, са рекама Јасеница и Кубршница, на којима су  изграђени  или делимично изграђени 

заштитни објекти за одбрану од поплава и о којима  се стара ЈП „Србијаводе“, преко водних подручја 

„Дунав” и „Морава”. Осим ових, водотока, подручје општине Топола, испресецано је разгранатом  

хидрографском мрежом мањих водотока,  од којих  неки припадају водотодима I реда, са изграђеним  или 

делимично изграђеним заштитним објектима, а остали водотоцима II реда, који су сви бујучног  карактера са 

делимично изграђеним заштитним објектима. 

Поплаве настале приливом бујичних вода идентификују се следећим потенцијалним  узроцима 

плављења: 

- приливом бујичних атмосферских  вода ка уређеним урбаним површинама у залеђу одбрамбене линије-

заштитних водопривредних објеката и изливањем из корита неуређених  водотока, градских атмосферских  

колектора,  услед гушења или недовољне проусне  моћи; 

- појавом високих, успорених ( подземних и површинских ) вода  на заштићеном  подручју у  залеђу 

заштитних водопривредних објеката, у условима повишених водостаја у регулисаним водотоцима; 

- појавом слабих  места на одбрамбеној линији заштитних водопривредних система  и настанку опасности  

од преливања одбрамбене линије у условима повишених водостаја у регулисаним  водотоцима; 

- појавом гушења у регулисаним и неуређеним водотоцима, изазваних дејством леда. 

 Одбрана од бујучних поплава се третира и као одбрана од поплава уз посебне мере, које се 

предузимају на подручју које је потенцијлано  угрожено  приливом бујичног наноса, клизишта и 

одрона.Специфичност ових појава  је да  не омогућавају одбрану у моменту настанка, тако да се одбрана 

своди напревентивне активности  циљу  смањеа  могућности настанка: 

- идентификација  локалитета на којима  се продукују ови феномени  

- идентификација подручја које може  бити  угрожено овим феноменом 

- систематско спровођење  санационих мера  и радова  на овим локалитетима  

- превентивно планирање  начина  коришћења простора  на угроженом подручју. 

Имајућу у виду хидролошки режим бујичних водотока, као и хидролошку неизученост ових 

водотока, одбрана од поплава на бујичним водотоцима би се спроводила кроз  следеће фазе одбране: 

 ФАЗА 1. Припрема за одбрану од бујичних  поплава 

 ФАЗА 2. Редовна одбрана од поплава 

 ФАЗА 3. Ванредна  одбрана од поплава  

 ФАЗА 4. Отклањање  последица  штетног дејства вода 

ФАЗА  1  - припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с обзиром на природу бујичних поплава, где 

је по правилу расположиво време за реаговање на појву бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, 

неопходно је предузети све потребне мере како би се таласи бујичних вода, које се неминовно 

најављају,спровели до реципијента, уз минимум штета. То пре свега значи детаљно упознавање проблема, 

добро планирање неопходних радова, обезбеђење неопходних средстава за ове радове, као и њихова 

реализација. 

ФАЗА 2 -  НАСТУПА СА ПОЈАВОМ КИШЕ ЈАКОГ ИНТЕНЗИТЕТА и дужег трајања, у сливу који 

гравитира ка брањеном подручју. Предузимају се активности, мере и радови у складу са Планом одбране од 

бујичних поплава. 

ФАЗА 3  -  наступа са најавом и појавом изливања поплавног таласа из основног корита, у условима 

непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих киша на меродавном делу слива. Уводи се ванредно 

стање, посебне мере у саобраћају, по потреби евакуација становништва и добара. 

ФАЗА  4  -  наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након детаљно евидентираних 

штета насталих за време поплава, спроводе се потребне мере и врше се неопходни радовa да се отклоне 

последице поплава. 

Како воде II реда које су у надлежности  општине Топола имају изразити  бујични карактер, највећи 

значај у одбрани од штетног дејства вода морају имати превентивне активности  из фазе 1, тј. припремне 

активности за одбрану од бујучних поплава, с обзиром  на природу  бујичних поплава, где  је по правилу 

расположиво  време  за реаговање на појаву  бујичних падавина  веома кратко. У овом периоду, неопходно је 

предузети је предузети  свепотребне  мере, како би се  таласи бујичних вода спровели у реципијенте уз 

минимум штета. То значи детаљно упознавање ситуације, добро планирање неопходних  радова, обезбеђење 

неопходних средстава за ове радове, као и њихова реализација. 

У оквиру припрема за одбрану од поплава неопходно је : 

 Извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације за 

свaки  водоток појединачно. Овом документацијом дефинишу се два основна сегмента: 
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-документација о водотоку и сливу 

-документација о брањеном подручју 

Техничка документација о водотоку  који угрожава посматрано подручје, има основни значај за 

одбрану од поплава, јер ствара основ  за процену степена угрожености приобаља  од великих вода. 

 Спровести хидротехничке  интервентне мере на неистраженим и неуређеним  водотоцима које 

подразумевају: 

-Преглед свих бујучних водотока на територији општине 

-Уклањање свих предмета, растиња, и препрека које могу угрозити несметано отицање воде у 

реципијенту 

-Приказ угрожених насеља, саобраћајница и пољопривредних површина у приобаљу сваког  

бујичног  водотока ( који се мора ажурирати сваке годне) 

-Приказ  критичних локалитета и уских грла за пролаз бујичних  таласа ( мостови, објекти у 

речном кориту и на обалама  и сл. ) на сваком бујичном водотоку. 

С обзиром на карактер  и динамику бујичних процеса  највећи значај  имају превентивне мере 

заштите. Основни циљ превентивних мера заштите од поплава на бујичним водотоцима је  смањење 

вероватноће  изливања  великих вода и  редукција  потенцијалних  штета од поплава. Узимајући у 

обзир  основну особину  малих водотока-нераздвојну повезаност појава у сливу и у речном току, 

пребентивне мере заштите од поплава на бујичним  водотоцима морају обухватити просторну целину 

водотока, приобаља и слива. Превентивне обавезе надлежних субјеката приказане су као: 

Обавезе надлежних субјеката у спровођењу превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану 

од поплава ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава 

Надлежни субјект Превентивне обавезе надлежних субјеката 

ЈКСП Топола 

Систем за водоснабдевање града, приградских и сеоских насеља 
 

-обезбеђује поуздано водоснабдевање конзума, 
- преузима посебне превентивне мере заштите својих виталних објеката 

система за водоснабдевање који могу бити угрожени штетним дејством 

вода, 
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних мера, 

активности и радова у превентивној фази одбране. 

Предузеће  за путеве 

Крагујевац 
 

Саобраћајнице, путеви веће важности и путеви од значаја за 

одбрану од поплава 
 

- обезбеђује сопствене објекте и опрему од могућег утицаја поплавних 

вода, 
- обезбеђује превентивну заштиту објеката у склопу путева од штетног 

дејства воде (редовно чишћење канала, сливника, пропуста, мостова у 

склопу пута, 
- обезбеђује прилазе за одбрану од поплава, 
- обезбеђује поуздано функционисање сопствене оперативе у 

ванредним околностима, 
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних мера, 

активности и радова у превентивној фази одбране.    
 

 
ЈКСП 

Топола 

Одржавање јавних површина 
 

- обезбеђење сопствених објеката и опреме од могућег утицаја 

поплавних вода, 
- одржавање чистоће на собраћајницама и јавним површинама од 

значаја за одбрану од поплава, у складу са приоритетима (приступни 

пут до одбрамбених линија, заштитних објеката и путеви на којима се 

формира градски бујични талас), 
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних мера, 

активности и радова у превентивној фази одбране.   
  

 Одржавање атмосферске и фекалне канализације 
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ЈКСП 
Топола 

 
- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од могућег утицаја 

поплавних вода, 
- редовно одржавање система атмосферске канализације. 
-редовно  одржавање система фекалне канализације, 
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних мера, 

активности и радова у превентивној фази одбране. 

МУП Србије-Сектор 

за ванредне ситуације 

- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од могућег утицаја 

поплавних вода, 
- директно учешће у различитим фазама одбране. 

МУП  Србије-Сектор 

за ванредне ситуације 
- пружање помоћи другим учесницима у одбрани од поплава у 

различитим фазама одбране. 

ЕПС ''Дистрибуција'' 

Огранак  
 

Обезбеђење снабдевања електричном енергијом и заштита 

имовина 
 

- обезбеђење сопствених објеката и опреме од могућег утицаја 

поплавних вода, 
-редовна заштита људи и имовине од опасности од електричних  удара 

на потенциално угроженим подручјима, 
- планирање и организација кадрова, опреме и средстава за пружање 

помоћи учесницима различитим фазама  одбране од поплава, 
-  одржавање довода електричне енергије до локалитета за напајање 

мобилних пумпних агрегата.  

Телеком Србија 

Обезбеђење телекомуникационих веза 
 

- обезбеђење сопствених објеката и опреме од могућих утицаја 

поплавних вода, 
-редовно  обезбеђивање поузданих комуникационих веза, 
- планирање, организација кадрова, опреме и материјала за одржавање 

система веза у функционалном стању у различитим фазама одбране од 

поплава. 

Војска Србије 

- обезбеђење сопствених објеката и опреме од могућег утицаја 

поплавних вода, 
- планирање људства, опреме за пружање помоћи учесницима у 

одбрани од поплава и становништву на угроженом подручју у 

различитим фазама одбране. 
8.2. ВОДОТОЦИ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

На територији општине Топола, осим уређених  и делимично уређених  водотока  са изграђеним 

заштитним објектима и који су  садржани  у републичком плану за одбрану од поплава и у надлежности  су 

ЈП „Србијаводе“, постоје и водотоци II реда,а то су :  

а) потоци:  
У сливу Јасенице: Јасеница је најдужа и најбогатија водом река Шумадије, тече са североисточне падине 

Рудника, испод Цвијићевог врха, од главног извора Теферича (880м) до ушћа у Велику Мораву код Орашја, 

дужином тока од 79 км, са површином слива 1.345 км
2
 и просечним протицајем од 7,7м

3 
у секунди. Укупна 

дужина тока Јасенице кроз територију тополске општине је око 45 км. На територији тополске општине река 

Јасеница прима три десне и шест левих значајнијих притока. Десне притоке су: Јарменовачка река (око 6,5 

км), Ракичевица (око 6,5 км) и Трнава (дужине око 10 км). Са леве стране у Јасеницу се уливају: Поточајец 

(око 2,5 км), Војковачка река (око 4,5 км), поток Вучак (око 2,5 км), Раславица (око 9км), Црешљански поток 

(око 9 км) и Клока (око 14,5 км). Притоке Јасенице у њеном горњем току, на кратком растојању до 

Јарменоваца су речице са великим падом. Такође и Јасеница има велики пад од изворишта на 880 метара 

надморске висине до Јарменоваца где је речно корито на око 310 метара надморске висине, тј. на дужини од 

12 км укупни речни пад Јасенице износи око 570 м. Међутим од овог места па све до напуштања територије 

тополске општине код Наталинаца, где је речно корито на 135 метара надморске висине, укупни пад 

Јасенице је око 175 метара. Јасеница низводно од села Жабаре има карактер праве равничарске реке, са 

изразито вијугавим током, плитким коритом које је обрасло растињем. Велике разлике у укупном паду 

корита утичу на протицаје и поплаве.  

У сливу Кубршнице: Кубршница протиче кроз северни део територије тополске општине, док су јој 

извориште и ушће изван територије тополске општине. Код уласка на тополску територију код Крћевца, ток 

Кубршнице је на око 160 метара надморске висине, а код села Рајковац при изласку, њено корито је на око 
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128 метара надморске висине. Према томе на дужини од око 15 км тока кроз територију тополске општине 

савлађује висинску разлику од око 32 метра. На територији тополске општине река Кубршница прима две 

важније десне и две леве притоке. Десне притоке су речице Каменица (дуга око 17 км) и поток Врањевац, а 

леве притоке су Вићија и Суморина. 

Због крчења шума обилне и краткотрајне падавине утичу да водотоци у сливном подручју Јасенице и 

Кубршнице брзо набујају и изливају се из плитких, засутих наносом  и кривудавих корита плавећи околно 

ниско земљиште. 

Отицање воде у сливу карактеришу два периода и то :  

- период великих вода у коме отекне 60-70% укупних годишњих вода, разарајући и плавећи пољопривредно 

земљиште, угрожавајући насеља, индустрију и саобраћајнице. 

- период малих вода у коме отекну преостале количине воде. Овај период пада у доба вегетације, када је вода 

пољопривреди најпотребнија. 

Однос великих и малих вода у сливу Велике Мораве је веома велики – 1: 128.  

-Ниво подземних вода у алувионима река је доста висок. 

Као потенцијална опасност за појаву поплава територије и насеља у општини Топола (Воде II реда) 

издвајају се потоци: 

 у сливу реке Јасенице: поток Трнава, Јарменовачка река,  поток Ракичевица, Војковачка река,  поток 

Вучак, поток Раславица, поток Црсљенац (Трешљенац) , поток Клока, поток Кустура, поток Сува река, 

поток Никоље, поток Сребреница, поток Мостање 

 у сливу реке Кубршнице:   поток Каменица,  поток Врањевац, поток Вићија, поток Суморина,  

 Генерално, карактер и вредност добара, потенцијално угрожених поплавним водама, дефинише 

потребан степен заштите, према обиму очекиваних штета.  

 У потенцијално плавној  зони су насеља: 

- приобаље реке Јасенице  

 Наталинци, Јунковац, Горович, Жабаре, , Божурња, Винча, Пласковац, Блазнава, Јарменовци 

- приобаље реке Кубршцние  

 Топола (село), Загорица, Маскар 

 Ван домена утицаја великих површинских токова су насеља: / 

Јединица локалне самоуправе је дужна да за потребе новелирања плана управљања водама, евидентира све 

појаве и радове који могу да утичу на промену стања ерозије и бујица и да податке о томе доставља Јавном 

водопривредном предузећу једном годишње, у складу са чл.61. ЗОВ-а. Потребно је донети План за 

проглашење ерозионих подручја на територији општине, и на основу њега предвидети против ерозиoне 

мере на ерозионим подручјима, које утврђује надлежни општински орган ( у складу са чланом 62. закона о 

водама). Наведеним планом утврђују се ерозиона подручја. 

8.3. СТАЊЕ НА ВОДОТОЦИМА  II РЕДА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
 Карактеристика водотока II реда  на територији општине Топола  је да су сви водотоци изразито 

бујичног карактера, са трајањем високих водостаја  до неколико сати по престанку падавина, са јаком 

ерозијом терена, посебно у вишим деловима водотока. Водотоци су значајно обрасли шибљем и другим 

растињем, што у неким ситуацијама делује повољно по водоток, спречава превелику ерозију, а у неким 

ситуацијама, посебно у комбинацији са неодговорним односом према природи, одлагањем смећа и шута у 

речно корито, долази до затварања корита па су могућа озбиљна изливања  бујице , углавном на 

пољопривредне површине. 

 Постојеће стање појединих водотока II реда обезбеђује проток воде интензитета  падавина који се 

јавља једном у десет година, јер су се у претходном периоду изводили радови на чишћењу истих, док су на 

појдини водотоци поприлично запуштени и немају капацитет да пропусте воде инензитета падавина који се 

јавља једном у десет година. 

Утицај човека  на стање  уређености  бујичних  водотокова на подручју општине Топола, огледа се  

на два начина-пасиван и активан: 

- Пасиван утицај човека односи се на одсуство било каквих мера и радова  за отклањање негативних  

ефеката природних  процеса, на пример чишћење корита бујичних водотокова од пањева и растиња. 

- Најнегативнији утицај човека на стање уређености бујичних водотока на подручју општине Топола 

односи се  на активно, директно погоршање постојећих природних  услова, нпр. стварање дивљих  депонија 

у коритима бујичних водотока.  

На основу сагледавања стања водотокова II реда на територији општине Топола у тачки 4.1, а у 

циљу смањивања горе наведених утицаја човека на стање водотокова,  континуирано се спроводе мере 

и активности на уређењу водотокова и смањењу ризика од поплава. Наведене мере и активности са 

финансијским планом у 2021. години дате су у делу 8.5. 

8.1. РАДОВИ НА ВОДОТОКОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

8.4.1. Реализовани радови током 2019. године 
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 Чишћење корита потока Каменица у МЗ Топола (варош)  у дужини од 2300м од пута за Бању узводно 

. Деоница је потпуно очишћена од крупне дрвне масе, пањева и густог шибља, као и од наноса који је 

смањио капацитет корита и протицајни профил, а зона моста заштићена бетонским блоковима од 

ерозије. 

 
 

                               поток Каменица- чишћење корита од вегетације и наноса 

  
поток Каменица- чишћење корита од вегетације и наноса 

  Чишћење корита потока Кустура у МЗ Наталинци од ушћа у Јасеницу узводно у дужини од 830м. 

Деоница је у потпуности очишћена од дрвне масе, пањева и густог шибља и  уклоњен је муљ како би 

се повећао протицајни профил. Поред чишћења корита, изграђен је и цевасти пропуст због потребе 

преласка пољопривредне механизације преко потока. 
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    Чишћење потока Кустура од муља и вегетације и изградња цевастог пропуста 

 
Чишћење потока Кустура од муља и вегетације и изградња цевастог пропуста 
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 Чишћење потока Сува река у Блазнави од ушћа у Јасеницу  узводно у дужини од 2000м. Деоница је 

очишћена од дрвне масе, пањева и густог шибља. Такође, део корита кроз село је обложен ручно 

зиданим каменом у цементном малтеру. На више локација су постављени сандучасти пропусти.  

 
                            Облагање корита потока Сува река ручно зиданим каменом  

 
Постављање санндучастог пропуста    

Још 2016.те године је из средстава Канцеларије за јавна улагања, чишћено корито потока Каменица од ушћа у 

Кубршницу до моста на старом путу за Бању, као и старо корито Јасенице у Наталинцима. Обе деонице су 

чишћене од густог шибља, вађени су пањеви и нанос из  корита како би се повећао протицајни профил 

водотока. 

8.4.3 Активности надлежног водопривредног предузећа у периоду 2018. - 2020. година                                
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         У оквиру својих обавеза, у склопу редовног одржавања објеката за одбрану од поплава и објеката за 

одводњавање на теритотији општине Топола, тј на секторима М.4 и  В.М.4 који по оперативном плану 

обухватају водотоке на територији општине Топола, надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска 

Паланка је у току 2020. И 2021. године изводило радове које је обавезно сваке године по Уговору са ЈВП 

„Србијаводе“ да изведе, а односе се на кошење траве и тарупирање шибља на свим водотоцима првог реда. 

Кошени су насипи на реци Јасеници од границе КО Наталинци узводно све до краја регулације, насипи на 

потоцима Трнава и Шуме.    

У току 2018те године, из средстава ЈВП „Србијаводе“ чишћено је корито реке Кубршнице на потезу од ушћа 

потока Каменица 3,5км низводно према МЗ Загорица у оквиру чега је корито комплетно очишћено од дрвне 

масе, пањева и наноса. Такође, на две локације су направљени просеци корита како би се умањио штетан 

утицај меандрирања по способност водотока да спроводи велике воде.  

Такође, у току 2018те године изведена је и санација корита рке Јасенице кроз Наталинце, као и надвишење 

левообалног насипа на Јасеници од моста на путу Топола- Рача па до моста на путу Наталинци- Шуме. 

Поред чишћења корита Јасенице од наноса и вегетације, изграђена је и преграда са цевастим пропустом и 

жабљим поклопцем на потоку Кустура како би се повећао степен заштите МЗ Наталинци од високих вода 

реке Јасенице.  

   
Надвишење левообалног насипа и чишћење корита на реци Јасеници кроз Наталинце 
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Чишћење корита реке Кубршнице кроз МЗ Загорица 

                                                                                   

 Планирани радови за 2021. годину  
 У оквиру радова на одбрани од поплава на водотоковима  2. реда, заштити од ерозије и заштити 

подземних вода, за 2021. годину  планирани су  следећи радови: 

 

Чишћење и заштита леве обале  потока Раславица габионима на делу од пута Топла- Рудник узводно. На том 

потезу  већ неколико година постоји проблем јер земља и шут, који су депоновани на левој обали водотока, 

константно клизи према кориту потока и запуњава га чиме се смањује протицајни профил и пропусна моћ 

корита.   

 Планираним радовима је предвиђено да се корито очисти од вегетације, да се шири  протицајни профил 

чиме би се знатно смањио степен ризика од изливања потока Раславица, а изградњом габионске заштите би 

се спречила депонована земља и шут да запуњавају корито. Такође, потребно је водоток вратити у парцелу 

којој припада, а из које је меандрирањем изашао.  

 

Планирани радови су детаљније описани у приложеном предмеру и предрачуну превентивних радова. 

 

8.5. ПРЕГЛЕД  МЕРА И АКТИВНОСТИ  НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА 

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 
 У оквиру неопходних  радова на одбрани од поплава на водотоковима  II реда, заштити од ерозије и 

заштити од подземних вода, за 2021 годину  предлог је да се изведу следећи радови:  

ПОТОК РАСЛАВИЦА   ( од пута Топола –Рудник узводно 200м ) 
 Уклањање вегетације из корита, механизовано вађење пањева пањева са одвозом, ископ корита у 

сврху повећања протицајног профила корита, заштита леве обале водотока уградњом габиона који имају за 

циљ спречавање запуњавања корита земљом која је депонована тик уз леву обалу водотока. 
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ред. бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
јед. 

мере
Количина

Јед. цена без 

ПДВ-а

Јед. цена са  

ПДВ-ом
Укупнa цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.1. Геодетско обележавање

Геодетско обележавање и истицање

профила као и обележавање објекта. 

Осигурање профила и осовине

корита. У цени су урачуната и сва

потребна међу снимања. Обрачун

паушално. m´ 200,00 95,00 114,00 19.000,00 22.800,00

19.000,00 22.800,00

2.

2.1. Сеча дрвне масе

Сеча дрвећа моторном тестером са

кресањем грана и остављањем на

страну. Сеча дрва се врши у минор

кориту. Обрачун по комаду према

средњем пречнику.

 Ø 10-20cm - тврдо ком 140,00 261,72 314,06 36.640,80 43.968,96

 Ø 20-30cm- тврдо ком 70,00 654,32 785,18 45.802,40 54.962,88

2.2. Тарупирање шибља

Механизовано сечење е дрвенастог 

растиња и шибља - тарупирањe у 

минор кориту. Обрачун по м2 

очишћене површине.

 Ø 5-10cm багер + таруп m
2

1.050,00 26,85 32,22 28.192,50 33.831,00

2.3. Механизовано вађење пањева

Селективно мехнизовано вађење 

пањева у минор кориту, форланду и 

насипу са транспортом до 50м, 

истоваром у претходно ископану 

јаму и затрпавање слојем земље 

дебљине 0,5м.  Обрачун по комаду 

пања.

 Ø 10-30 cm 210,00 886,72 1.064,06 186.211,20 223.453,44

2.4.

Утовар, траснпорт и истовар 

дрвне масе

Транспорт и истовар вишка дрвне 

масе након рашчишћавања корита 

реке , ручно сечење и припремање 

за депоновање стабала са утоваром 

у камионе и одвозом истог на 

депонију на 2км. Обрачун по м3 m
3

30,00 299,68 359,62 8.990,40 10.788,48

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

Уређење потока Раславица узводно од регионалног пута Топола - Рудник 

УКЛАЊАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ИЗ КОРИТА ПОТОКА 

РАСЛАВИЦА
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305.837,30 367.004,76

3.

3.1. Машински ископ земље

Ископ у кориту за малу воду са

шкарпирањем косина. Врши се

кобиновано, мокар и сув ископ, ,

багером са утоваром у камионе.

Обрачун се врши по 1м3

самониклог тла. m
3

1.648,38 130,82 156,98 215.641,07 258.769,29

3.2. Уградња земљаног материјала

Уградња земљаног материјала I, II

III категорије на местимa оштећења

минор корита према тех.

документацији. Разастирање,

набијање, испитивање до 95% по

проктору. У цену је урачунат и

транспорт са даљине макс. 1км. За

уградњу се користи пробрани

материјал доброг квалитета из

ископа корита. Обрачун по м3

уграђеног материјала. m
3

442,13 288,42 346,10 127.519,13 153.022,96

3.3.

Транспорт и истовар земљаног

материјала

Транспорт и истовар вишка

земљаног материјала од ископа,

камионима на просечну даљиину

2km. Обрачун по м3 самониклог

тла у ископу. m
3

1.206,25 299,68 359,62 361.489,00 433.786,80

704.649,21 845.579,05

4

4.1. Израда заштите леве косине од габиона 

Заштита леве обале корита потока 

Раславица габионима 1mx1m или 

2mx1m  пуњеним каменом 

одговарајуће величине на местима 

према тех. документацији и по 

налогу надзорног органа. Позиција 

укључује набавку, транспорт и 

монтажу габионских кошева као и  

набавка, транспорт камена са 31км  - 

60км и уградња механизациојом и 

ручно у регулационе објекте - 

жичане сандуке тј габионе од жице 

Ф2,7мм отвора 6x8цм. Обрачу по 

м3 уграђеног камена. 
m

3
369,00 10.265,98 12.319,18 3.788.146,62 4.545.775,94

4.2. Уградња геотекстила

Набавка, траснпорт и уградња 

геотекстила (200гр) као подлоге пре 

монтаже габиона . Обрачун по м2 

уграђеног геотекстила. m
2

427,50 192,05 230,46 82.101,38 98.521,65

3.870.248,00 4.644.297,59

5 ОСТАЛИ РАДОВИ

5.1. Снимање изведеног стања објекта

Геодетско снимање изведеног 

стања, након завршетка радова.  

Обрачун по м1 m´ 200,00 95,00 114,00 19.000,00 22.800,00

5.2.

Израда елабората изведеног 

стања објекта објекта.

Након завршетка радова и 

геодетског снимка изведеног 

објекта израдити Елаборат 

изведеног објекта.  Обрачун 

паушално. пауш 1,00 80.000,00 96.000,00 80.000,00 96.000,00

УКУПНО УКЛАЊАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ИЗ КОРИТА ПОТОКА РАСЛАВИЦА :

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - ИСКОП И НАСИПАЊЕ У КОРИТУ ПОТОКА 

УКУПНО РАДОВИ У КАМЕНУ:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - ИСКОП И НАСИПАЊЕ У КОРИТУ ПОТОКА 

РАДОВИ У КАМЕНУ



 

SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA  Година MMXXI   Број 14  18. Октобар 2021. страна 334 

 

  

 
 
Укупна финансијска средства за реализацију овог програма су 4.998.734,50  динара (без  ПДВ-а) и 

предвиђена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2021. Годину 

IX ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

9.1. ПРОЦЕНА ШТЕТА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА 

9.1.1. Идентификација материјалних штета на подручју 
Након престанка опасности од штетног дејства вода другог II реда и обезбеђења услова за приступ 

угроженом подручју, посебна комисија коју организује  општина извршиће детаљан обилазак подручја у 

циљу идентификације материјалних штета по врсти објеката и добара и благовремене израде извештаја са 

одговарајућом фото-документацијом. 

 Начин и делокруг рада ове комисије дефинише посебан акт општине. 

9.1.2. Критеријуми за процену штета 
 Поменути општински акт посебно дефинише и критеријуме за процену штете уз усаглашавање са 

важећим  критеријумима за процену штете републичких институција којима се доставља извештај. 

9.2. ОБАВЕШТАВАЊЕ И УЗБУЊИВАЊЕ ЈАВНОСТИ 
       Штаб за ванредне ситуације општине Топола, у оквиру својих активности, предузима мере да се преко 

средстава јавног информисања упозори становништво са свим битним околностима у вези предстојеће 

поплаве, о предузетим мерама док је поплава у току, као и о престанку опасности од поплава и о 

предузимањудаљих мера за отклањање последица поплаве. 

       У  спровођењу ових  активности, јавност се обавештава о следећем: 

       -  извору, учесталости и потенцијалној јачини поплаве, 

       -  систему за препознавање поплаве и начину упућивања упозорења јавности, 

       -  површини која ће вериватно бити поплављена и евакуисана за сваки ниво очекиване поплаве, 

       - активностима које се предузимају да би се смањила штете на имовини и сл. 

     Узбуњивање јавности се извршава на основу донетих закључака Штаба за ванредне ситуације, а на основу 

процена стручно оперативних тимова са терена и у сарадњи са  Сектором за ванредне ситуације . 

Узбуњивање се врши путем медија, повереника цивилне заштите, сирена за узбуњивање и слично. 

9.3. ИЗМЕНЕ ПЕРСОНАЛНИХ РЕШЕЊА 
        У случају персоналних промена лица именованих у Оперативном плану за одбрану од поплава за воде II 

реда на територији општине Топола и Штабу за ванредне ситуације општине Топола, сарадник за опште и 

административне послове Штаба, се задужује да у сарадњи са Одељењем за привреду и локални економски 

развој, настале промене у смислу нових персоналних решења ажурира и оне ће и оне ће се сматрати 

саставним делом Оперативног плана. 

9.4. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

9.4.1.  Финансирање одбране од поплава за воде II реда 
           Одбрана од поплава, од вода насталих на нерегулисаним водотоцима обухваћеним општинским 

оперативним планом, финансира се из Буџета општине. 

9.4.2.  Финансирање одбране од леда 
           Одбрана од ледених појава на водотоцима обухваћених оперативним планом, финансира се из Буџета 

општине. 

9.4.3.  Финансирање одбране од елементарних непогода и појава које прате штетно дејство вода II реда 
Средства за вршење мера, радова и активности на спречавању и отклањању последица елементарних 

непогода и појава које прате штетна дејства вода II реда на подручју општине, а која се појаве ван система 

функционисања изграђених заштитних водопривредних објеката, обезбеђује општина. 

 

99.000,00 118.800,00

4.998.734,50 5.998.481,40

Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

1 19.000,00 22.800,00

2 305.837,30 367.004,76

3 704.649,21 845.579,05

4 3.870.248,00 4.644.297,59

5 99.000,00 118.800,00

4.998.734,50 5.998.481,40

НАПОМЕНА: јединичне цене су усвојене из важећег (јавно доступног) ценовника програма пословања ЈВП "Србијаводе"

РАДОВИ У КАМЕНУ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - ИСКОП И НАСИПАЊЕ У КОРИТУ ПОТОКА 

УКЛАЊАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ ИЗ КОРИТА ПОТОКА РАСЛАВИЦА

УКУПНО:

УКУПНО: 

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ :

ОСТАЛИ РАДОВИ

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
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9.4.4.  Приоритети у финансирању    
Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава, леда и појава које прате 

штетно дејство вода, у потпуности су усаглашени са приоритетима реализације ургентних активности за 

изграђене заштитне водопривредне објекте и за водотоке обухваћене општинским планом. 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији Општине Топола за 2021. годину, 

објавити у  “Службеном листу општина Топола”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-555/2021-05-I                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 16.10.2021. године                    Владимир Радојковић, с.р.    

                                                  

- - 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 67. став 1. тачка 1. Статута општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола“ бр. 2/2019), члана 10. став 1. тачка 1. и члана 17. став 1. Одлуке о Општинском већу 

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019 и 5/2019) и члана 31. Пословника Општинског већа 

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 5/19),    

 

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 27.9.2021. године донело је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.   Утврђује се Нацрт Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији 

општине Топола, као у тексту подносиоца – Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене 

делатности, број 325-2/2021-03 од 24.9.2021. године, а у складу са примедбама изнетим у мишљењу ЈВП 

„Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш од 22.4.2021. године. 

2.  Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                       ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-519/2021-05-III                                             Игор  Петровић, с.р.                                                                                                                               

Дана: 27.9.2021. године 
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-11- 

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 16.10.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I    Усваја се Извештај о раду Општинског већа општине Топола за период 01.01.2021-

30.06.2021.године, број 031-33/2021-05-III од 08.10.2021. године 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-559/2019-05-I                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године               Владимир Радојковић, с.р. 

 

-12- 

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 16.10.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Усваја се Извештај о раду Општинске управе општине Топола за 2020. годину, број 031-32/2021-05 

од 21.5.2021. године. 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-560/2021-05-I                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године               Владимир Радојковић, с.р. 

-13- 

На основу члана 40. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и чланова 

154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 

3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године, донела  је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Усваја се Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе „Софија Ристић“ 

Топола за школску 2021/2022. годину, број 618 од 16.9.2021 године, који је Управни одбор усвојио Одлуком 

бр. 559/2 на седници одржаној дана 13.09.2021 године. 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 110-49/2021-05-I                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ   

Дана: 16.10.2021. године               Владимир Радојковић, с.р. 

-14- 

На основу члана 40.став 1. тачка 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 

2/2019) и чланова 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“, број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I   Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола за школску 

2021/2022 годину број 625 од 16.09.2020. године 

II   Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-557/2021-05-I                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године                         Владимир  Радојковић, с.р. 

-15- 

На основу члана 40.став став 1. тачка 64. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, 

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

Топола“, број 3/2019),  

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
I   УСВАЈА се Извештај о пословању Јавног комунално стамбеног предузећа „Топола“ Топола за 2020. 

годину, број 2715/1.4.18 од 14.9.2021. године који је донео директор, а Надзорни одбор ЈКСП 

„Топола“ Топола усвојио Одлуком број 2765/1.4.19  на седници одржаној дана 20.9.2021. године, а 

чији су саставни део: 

- Финансијски извештај ЈКСП „Топола“ за 2020. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора 

број 1823/1.1.1. од 29.06.2021 године, 

- Одлука Надзорног одбора о усвајању извештаја о извршеној ревизији финансијског извештаја за 

2020. годину, број 2766/1.4.18. од 20.9.2021. године. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК    

Број: 020-551/2021-05-I                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године                                                                        Владимир Радојковић, с.р. 

-16- 

На основу члана 40. став 1. тачка 11. и 54. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, 

бр. 2/2019) и чланова  154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 3/2019), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I    Даје се сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања Јавног комунално стамбеног 

предузећа „Топола“ Топола за 2021. годину, број 2951/1.4.18 који је донео Надзорни одбор ЈКСП 

„Топола“ Топола на седници одржаној дана 6.10.2021. године. 

II    Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                ПРЕДСЕДНИК 

Број:  020-548/2021-05-I                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године                  Владимир Радојковић, с.р. 

-17- 

На основу члана 116. и члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Топола 

(„Сл. гласник СО Топола“, бр. 2/2019) и члана 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине 

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

 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 16.10.2021. донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Школског одбора 

СШ ,,Краљ Петар I“ Топола 

I 

Разрешава се Иван Петровић, кустос из Тополе, дужности члана Школског одбора СШ „Краљ Петар 

I“ Топола, испред Општине Топола. 

II 

 Именује се Јасна Миљковић, дипл. економиста из Јунковца, у Школски одбор из тачке I овог Решења 

испред Општине Топола. 

III 

Мандат именованог  из тачке II овог Решења траје до истека мандата члановима Школског одбора 

СШ „Краљ Петар I“ Топола именовани решењем Скупштине општине Топола број 020-234/2020-05-I од 

29.11.2020. године. 

IV 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

V 

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику СО Топола“ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                    ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-483/2021-05-I                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Дана: 16.10.2021. године                       Владимир Радојковић, с.р. 

-18- 

На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), члана 3. Правилника о Општинском савету родитеља 

(„Службени гласник РС“, број 72/2018), члана 40.ст.1.тачка 10. Статута општине Топола („Службени гласник 

СО Топола“, бр.2/2019 ) и члана 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола 

(„Службени гласник СО Топола“, бр. 3/2019), 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној 16.10.2021. године донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА   

ОПШТИНЕ  ТОПОЛА 

Члан 1. 

Именује се Општински савет родитеља општине Топола за следеће установе: 

 ОШ  „Карађорђе“ Топола  

 ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња  

 ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 

 ОШ „Сестре Радовић“, Белосавци  

 ОШ „Милан Благојевић“ Наталинци 

 Средњу школу „Краљ Петар I” Топола 

 Предшколску установу „Софија Ристић“ Топола. 

Члан 2. 

Општински савет родитеља чине: 

  Гордана Ивовић, представник родитеља ОШ „Карађорђе“ Топола 

 Данијела Васић, заменик представника родитеља ОШ „Карађорђе“ Топола, 

  Јелена Јанковић из Винче, представник родитеља ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња, 

 Сандра Ђурђевић из Винче, заменик представника родитеља ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња, 

 Александар Бошковић из Горње Трнаве, представник родитеља ОШ „Милутин Јеленић“ Горња 

Трнава, 

 Ивана Ивошевић из Горње Трнаве, заменик представника родитеља ОШ „Милутин Јеленић“ Горња 

Трнава, 
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 Милан Милошевић, представник родитеља ОШ „Сестре Радовић“ Белосавци, 

 Слађана Каратошић, заменик представника родитеља ОШ „Сестре Радовић“ Белосавци, 

   Марија Николић из Сепаца, представник родитеља ОШ „Милан  Благојевић“ Наталинци, 

 Драгана Јовановић, заменик представника  родитеља ОШ „Милан Благојевић“ Наталинци, 

 Данијела Јовановић из Тополе, представник родитеља Средње школе „Краљ Петар I” Топола, 

 Наташа Стоилов из Тополе, заменик представника родитеља Средње школе „Краљ Петар I” 

Топола,  

 Јелена Јанковић, из Винче представник родитеља Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола, 

 Слађана Јовановић из Павловца, заменик представника родитеља „Софија Ристић“ Топола, 

Члан 3. 

Задатак Општинског савета родитеља је да: 

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање 

образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини; 

2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање 

образовања, васпитања и безбедности деце; 

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности 

образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце 

односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине; 

4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из 

њихове надлежности; 

5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог 

образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине; 

6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, 

социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права; 

7)  обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине. 

Члан 4. 

Општински савет о свом раду сачињава полугодишњи извештај и доставља га установaма за које је тај 

Општински савет именован и Скупштини Општине. 

Члан 5. 

Мандат Општинског савета родитеља траје годину дана. 

Члан 6. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

Број: 020-511/2021-05-I                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године             Владимир  Радојковић, с.р. 
-19- 

На основу члана 41 став 1 тачка 5) и члана 42 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији 

рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/20), члана 40 став 1 тачка 41) Статута 

општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и члана 154 став 2 Пословника о раду 

Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола”, бр. 3/2019) , на предлог председника 

Општине,  

 Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

I 

У  Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник СО Топола“, 

број 10/2020 и 14/2020),   у тачки I врши се следећа измена: 

Члан Општинског штаба за ванредне систуације уместо: „Тања Цветковић – директор ЈКСП 

„Топола“, треба да стоји: „Сања Чоловић, в.д. директора ЈКСП „Топола“  

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                 ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-549/2021-05-I                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

Дана: 16.10.2021. године                             Владимир Радојковић, с.р. 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019) и члана 40. 

тачка 36. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 02/2019), у оквиру спровођења 

пројекта „Сви грађани Тополе-једнаки и укључени“,  

Скупштина општине Топола на седници дана 16.10.2021. године донела је 

 

О Д Л У К У 

о прибављању непокретности у јавну својину општине Топола   

 

Члан 1. 

У оквиру спровођења пројекта „Сви грађани Тополе-једнаки и укључени“ кoји  финансира Европска 

унија преко Уговорног тела Канцеларије Уједињених нација за пројектну службу (УНОПС) у оквиру 

Програма Европске уније за подршку социјалном становању и активном укључивању, EU SHAI, у складу са 

Уговором о донацији заведен код општине Топола под бројем 40-163/2021-05-II од 02.07.2021. године, који 

спроводи општина Топола као добитник гранта заједно са својим пројектним партнерима, Центром за 

социјални рад Топола и Развојним бизнис центром Крагујевац, покреће се поступак прибављања 

непокретности у јавну својину општине Топола путем прикупљања писмених понуда, и то 15 стамбених 

јединица-непокретности за потребе жртава породичног насиља и ромске популације на територији општине 

Топола. 

Члан 2. 

Предмет јавног позива је прибављање 15 стамбених јединица (станови, породичне и сеоске куће са 

пратећим објектима и парцелема на којима са објекти налазе) у својину Општине Топола, за потребе 

општине, намењених решавању стамбених потреба ромске популације и жртава родно заснованог насиља 

који имају пребивалиште на територији општине Топола.   

Купопродајна цена стамбених јединица-непокретности не може бити изнад тржишне вредности 

непокретности по квадратном метру коју је утврдио надлежни орган за процену тржишне вредности 

непокретности у складу са Законом о јавној својини. 

Члан 3. 

Непокретности које се на овај начин прибављају у јавну својину морају се налазити на територији 

општине Топола. 

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована физичка и правна лица која су уписана у јавне 

књиге о евиденцији непокретности и правима на њима као носиоци права својине на стамбеној јединици-

непокретности која је предмет понуде. 

Стамбена јединица-непокретност која је предмет понуде мора бити уписана у катастру непокретности 

као легална, без терета, забележби и нерешених захтева. 

 

Члан 4. 

      Стамбена јединица-непокретност која је предмет понуде мора бити у уредном стању, без видљивих 

оштећења и опремљена на начин да омогућава редовну употребу, да чини функционалну целину безбедну за 

становање, а све у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту објеката. 

      Стамбена јединица која се нуди мора бити прикључена на сву неопходну инфраструктуру. 

       Испуњеност одговарајућих техничких карактеристика оцењиваће се од стране судског вештака по 

налогу Комисије за куповину стамбених јединица. 

Најповољнијим понудама сматраће се понуде које су исправне у погледу услова за учешће, додатних 

карактеристика непокретности који се прибављају у својину општине Топола, техничких карактеристика и са 

најнижом понуђеном ценом.   

Члан 5. 

Поступак прикупљања писмених понуда за прибављање непокретности у својину општине Топола 

спроводи Комисија за избор кућа – за породице ромске популације и породице жртава породичног насиља 

образована Решењем председника општине Топола бр. 020-405-1/2021-05 од 28.09.2021. године.  

Комисија за избор кућа донеће прелиминарну листу о куповини стамбених јединица-непокретности. 

Одабране стамбене јединице-непокретности са  листе провериће судски вештак за грађевинарство како би 

потврдио да су погодне за породични живот, чиме су испуњени критеријуми из члана 90. Закона о становању 

и одржавању зграда.  

Уколико је понуђена цена већа од тржишне цене непокретности коју је утврдио овлашћени судски 

вештак, односно проценитељ или други овлашћени орган, подносилац понуде ће се на захтев Комисије 
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писмено изјаснити да ли прихвата процењену тржишну вредност непокретности. Уколико подносилац 

понуде не прихвати процењену тржишну вредност, његова понуда ће бити одбачена, након чега ће бити 

узета у обзир следећа најповољнија понуда. 

Члан 6. 

 Одлуку о прибављању непокретности из чланова 1. и 2. ове одлуке доноси Скупштина општине 

Топола, након спроведеног поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Топола у складу 

са одредбама ове одлуке. 

Члан 7. 

 Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                     ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-554/2021-05-I                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године              Владимир Радојковић, с.р. 

-21- 

На основу чланова  31. 34. и 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 5/2016 и 

88/2019), члана 40. став 1. тачка 11.  Статута општине Топола (,,Сл. гласник СО Топола“ бр. 2/2019) и члана 

154. став 2. и 155. став 3. Пословника СО Топола („Службени гласник СО Топола“, број 5/2019),     

 Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 16.10.2021.године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о допуни решења 

о образовању Комисије за именовање директора  

јавних предузећа општине Топола 

I  У Решењу о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа     општина Топола 

број 020-316/2021-05-I од 19.06.2021. године  после тачке  I  додаје се тачка II  која гласи: 

„ЗА СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ 

Именује се Ђорђе Глигоријевић, дипл. правник из села Тополе – Бор који ће обављати стручне и 

административне послове за потребе Комисије“. 

II   Досадашња тачка II постаје тачка III, тачка III постаје тачка IV, а тачка IV постаје тачка V. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                    ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-550/2021-05-I                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 16.10.2021. године                 Владимир Радојковић, с.р. 

-22- 

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), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

бр. 2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

3/2019 и 5/2019), члана 31. Пословника општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 

5/2019), у циљу реализације II фазе Програма гасификације општине Топола за 2018. до 2023. год., 

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 08.10.2021. године, донело је 

    

З А К Љ У Ч А К 

1.  У оквиру реализације II фазе Програма гасификације општине Топола за 2018. до 2023. год., 

утврђује се проширена дистрибутивна гасоводна мрежа на територији општине Топола на следећи начин: 

Назив МЗ Дужина II фазе (м) Број потенцијалних корисника 

БЕЛОСАВЦИ 2920 284 

БЛАЗНАВА 2201 126 

БОЖУРЊА 4999 166 

ДОЊА ШАТОРЊА 4425 294 

ДОЊА ТРЕШЊЕВИЦА 0 0 

ДОЊА ТРНАВА 0 0 

ГОРЊА ТРНАВА 2803 237 

ГОРОВИЧ 2393 59 

ГРЕДА 0 66 

ЈАРМЕНОВЦИ 3866 181 

ЈЕЛЕНАЦ 1948 82 

ЈУНКОВАЦ 4617 191 
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Саставни део овог закључка су графички прилози проширења дистрибутивне гасоводне мреже. 

2. Закључак је коначан и ступа на снагу даном доношења.  

О б р а з л о ж е њ е 

 За потребе снабдевања природним гасом потрошача на територији општине Топола изграђен је 

гасоводни систем који се састоји од дистрибутивног гасовода и мернорегулационих станица. Ради обима 

пројекта гасификације, финансирања пројекта, његове комплексности, израде пројектно-техничке 

документације, зависности од временских услова за рад и квалитетног извођења радова, изградња објеката и 

инсталација намењених за гасификацију реализује се у фазама, како је утврђено у Програму гасификације 

општине Топола за 2018. до 2023. год. 

 Након успешно окончане прве фазе Програма гасификације, узевши у обзир велику заинтересованост 

грађана и привредних субјеката за прикључење на гасоводну мрежу, а који се не налазе на изграђеној 

гасоводној мрежи, наставља се реализација програма гасификације општине Топола у оквиру друге фазе која 

обухвата изградњу око 80 км дистрибутивне гасоводне мреже по Месним заједницама у општини Топола 

према степену групне заинтересованости крајњих корисника. 

 Узевши у обзир све разлоге и објашњења одлучено је на напред наведен начин. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА       ПРЕДСЕДНИК 

Број: 020-541/2021-05-III                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 08.10.2021. године                           Игор Петровић, с.р. 

КЛОКА 1244 225 

КРЋЕВАЦ 5391 185 

ЛИПОВАЦ 1835 106 

ЉУБЕСЕЛО 5405 97 

МАСКАР 744 81 

МИТРОВЧИЋ 5930 155 

НАТАЛИНЦИ 5930 216 

ОВСИШТЕ 1825 97 

ПЛАСКОВАЦ 686 85 

ПОКОЗИЦА 0 0 

РАЈКОВАЦ 0 0 

ШУМЕ 879 110 

СВЕТЛИЋ 304 53 

ТОПОЛА (ВАРОШ) 10747 945 

ВИНЧА 3120 181 

ЖАБАРЕ 3609 189 

ЗАГОРИЦА 1303 189 

УКУПНО 80994 4600 
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-23- 
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), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ 

бр. 2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 

3/2019 и 5/2019-испр), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ 

бр. 5/2019), у склопу разматрања Програмa рада зимске службе за 2021/2022 годину,    

 Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 8.10.2021. године  донело је 

  Р Е Ш Е Њ Е 

1. Даје се сагласност на Програм рада зимске службе за 2021/2022 годину број 2091/1.4.2 од 

30.09.2021. године, као у тексту подносиоца-Јавно комунално стамбеног предузећа „Топола“ 

Топола. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                    ПРЕДСЕДНИК 

Број  110-52/2021-05-III                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана:  8.10.2021. године               Игор Петровић, с.р. 

ПРОГРАМ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

(2021/2022 ГОДИНА) 

ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, 

 ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА  

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Редовним одржавањем путева у зимском периоду сматрају се радови и активности неопходни за обезбеђење 

проходности и безбедног одвијања саобраћаја на општинским путевима, некатегорисаним путевима и 

улицама на територији општине Топола (у даљем тексту: путевима и улицама), који могу бити угрожени 

снежним падавинама, завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске температуре или појаве 

ледене кише. 

Планом зимске службе предвиђено је одржавање: 138 km општинских путева, 45 km улица на територији 

насељеног места Топола и око 100 km некатегорисаних путева. 

Члан 2. 

Планирани почетак рада зимске службе је 01.11.2021. године и њена активност траје до 31.03.2022. године. 

Уколико дође до снежних падавина или потребе за интервенцијом због појаве поледице и сличних 

временских неприлика, ЈКСП „Топола“ је обавезно да интервенише и пре и после овог термина прописаног 

трајања зимске службе. 

Члан 3. 

Организација зимске службе обухвата: 

1. Правилно вођење зимске службе по усвојеном Програму зимске службе,  

2. Оперативну организованост са сталним дежурством радника, 

3. Набавку, ускладиштење и потрошњу посипног материјала (индустријске соли и абразивних 

средстава), 

4. Обезбеђење и праћење метеоролошке прогнозе,  

5. Заштиту путева у зимском периоду, 

6. Правовремено и редовно обавештавање учесника у саобраћају о проходности општинских путева и 

улица, 

7. Остали радови у функцији обезбеђивања нормалног одвијања саобраћаја у зимским условима. 

Члан 4. 

Радови на зимском одржавању путева и улица по правилу се изводе тако да се не обуставља саобраћај на 

улици или путу. 

У случају обуставе саобраћаја на улици или путу, општински орган надлежан за послове саобраћаја донеће 

решење о измени режима саобраћаја, којим ће се утврдити начин одвијања саобраћаја у одређеној 

саобраћајној зони. 

У случају измене режима саобраћаја, Извођач радова, односно ЈКСП „Топола“ дужан је да најмање у року од 

48 сати пре почетка измене режима саобраћаја, о томе обавести кориснике путева и улица  путем средстава 

јавног информисања. 

II   ОРГАНИЗАЦИЈА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ У ОКВИРУ ЈКСП „ТОПОЛА“ 

Члан 5. 

 ЈКСП „Топола“ као Извођач радова врши набавку посипног материјала (индустријске соли и абразивних 

средстава), координацију у извођењу радова и организовање надзора над зимским одржавањем наведених 

путева. 
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У седишту ЈКСП „Топола“, на адреси у улици Миливоја Петровића Блазнавца бр. 6 у Тополи у времену 

активног рада предузећа (радним данима од 07
00

h до 15
00

h) одговорна лица за координацију су:  

Сања Чоловић, в.д.директор предузећа и     

Игор Ћирковић, координатор  

Контакт телефони зимске службе у предузећу су:    034 /6811-075  
Изван редовног радног времена организовано је тзв. пасивно дежурство (дежурство од куће), где ће се  

одговорна лица за координацију контактирати преко мобилних телефона  и то:  

Сања Чоловић, број мобилног телефона 064/8614-265 

Игор Ћирковић, број мобилног телефона: 064/8531-111. 

Члан 6. 

 Обавезе одговорних лица зимске службе су: 

 Упознавање са Програмом рада зимске службе надлежне службе саобраћајне полиције, општинске 

структуре, месне заједнице, подизвођаче радова на зимском одржавању путева и локалну јавност; 

 Координација рада, давање упутстава, налога и наредби подизвођачома са којима је закључен уговор 

о зимском одржавању путева и улица; 

 Комуникација са месним заједницама преко именованих председника Савета о стању и потребама за 

одржавањем путева који се налазе на њиховој територији; 

 Контролисање количине депонованог материјала за посипање (индустријске соли и абразивних 

средстава); 

 Лоцирање критичних места на улицама и путевима (мостови, опасне кривине, велики успони, зоне 

изненадног завејавања и др.) 

 Праћење метеоролошке прогнозе, 

 Давање информација о стању на улицама и путевима средствима јавног информисања, 

 Давање иницијативе за подношење захтева општинском органу надлежном за послове саобраћаја за 

доношење решења о измени режима саобраћаја услед неповољних временских прилика и смањене 

безбедности саобраћаја. 

Члан 7. 

ЈКСП „Топола“ ће пратити рад зимске службе, контролисати подизвођаче радова, прегледати и потписивати 

грађевински дневник, грађевинску књигу, путне налоге о раду грађевинских машина и вршити обрачун 

према стварно изведеним радовима. 

Руководилац и координатор извођача и подизвођача радова: Ивица Радовановић, телефон: 064/8531-

004 

Помоћник руководиоца: Милинко Шавабић, телефон: 064/8531-007 

III  ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА ЗИМКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА 
Члан 8. 

Извођач радова на зимском одржавању путева и улица на територији општине Топола је предузеће ЈКСП 

„Топола“ из Тополе на основу Одлуке о зимском одржавању улица, општинских и некатегорисаних путева 

на територији општине Топола. 

Извођач радова ће послове на зимском одржавању изводити са подизвођачима на основу одлуке о додели 

уговора број 2767/1.4.3 од 30.09.2021. и то: 

- за партију II  ЗГР „Дејан Станковић“ из Винче. 

- за партију III са Радња за превоз робе и извођење радова у грађевинарству „Гавриловић Момир“ из Горње 

Трнаве. 

За партију I није изабран извођач радова, јер се ни један понуђач није јавио на тендер. Уколико се по 

поновном расписивању тендера створе услови за закључење уговора, доставиће се допуна Програма. 

Члан 9. 

Подизвођачи радова су у обавези да: 

 Искључиво поступају по упутствима, налозима и наредбама овлашћених лица извођача радова која за 

њега имају наредбодавни карактер, 

 За време трајања зимске службе обезбеди квалитетно руковођење  и извршење радова, 

 За време трајања зимске службе обезбеди стално дежурство радника на утврђеном пункту 

 За време трајања зимске службе води рачуна о возилима и машинама и њиховој техничкој 

исправности 

 Води рачуна о набављеним количинима посипног материјала, његовом ускладиштењу и рационалној 

потрошњи, 

 Уредно води сву документацију: дневник дежурстава, дневник зимске службе, грађевинску књигу и 

путне налоге о раду машина и транспортних средстава. 

 Одговарају за благовремено, уредно и прописно извођење радова из свог делокруга. 
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Члан 10. 

Одговорна лица за координацију испред извођача радова на зимском одржавању путева и улица, тј. испред 

предузећа ЈКСП „Топола“ из Тополе су: 

Сања Чоловић, в.д.директор предузећа, број мобилног телефона: 064/8614-265 и  

Радовановић Ивица, радник предузећа, број мобилног телефона: 064/8531-004. 

Члан 11. 

Руководилац зимске службе испред Извођача радова, тј, ЈКСП „Топола“ је: 

-Радовановић Ивица, број мобилног телефона: 064/8531-004. 

 

Руководилац зимске службе испред Подизвођача је: 

- Дејан Станковић, за партију II, број мобилног телефона: 063/8022-827 

- Момир Гавриловић за партију III, број мобилног телефона: 063/618-894 

IV  УЧЕШЋЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА У СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 12. 

У циљу ефикасног рада зимске службе неопходна је добра сарадња ЈКСП „Топола“ и председника Савета 

свих Месних заједница на територији општине Топола. 

 Председници  Савета Месних заједница, као сарадници у зимској служби, дужни су да воде рачуна о 

проходности пре свега општинских путева на територији своје месне заједнице, као и важних 

некатегорисаних путева (путеви до школа,амбуланти, аутобуских стајалишта, гробаља...) и о томе 

обавештавају ЈКСП„Топола“.  

Председници Савета месних заједница о својим обавезама у зимској служби биће благовремено обавештени 

и упућени у рад од стране одговорних лица ЈКСП „Топола“. 

Из горе наведених  разлога наводимо бројеве њихових контакт телефона: 
Ред. 
број 

МЗ ЗАЈЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ТЕЛЕФОН 

1 34313 НАТАЛИНЦИ МИТРОВИЋ ЖИКА 064/4740-511 

2 ШУМЕ -                     34313 
НАТАЛИНЦИ 

КУЗМАНОВИЋ ВЛАДА  064/2877-247 

3 ЈУНКОВАЦ 
34313 НАТАЛИНЦИ 

АЛЕКСИЋ МИЛОШ 069/688-211 

4 ЖАБАРЕ -                     34310 
ТОПОЛА 

ВЕСИЋ ВЛАДАН 064/510-1656 

5 34324 Г. ТРНАВА-ВАРОШИЦА ПАВЛОВИЋ БОЈАН  063/634-539 

6 ВИТЛИНА-                  34324 Г. 
ТРНАВА 

БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН 065/8026-438 

7 Д. ТРНАВА-                 34324 
Г.ТРНАВА 

МАТИЋ МИЛЕТА 064/086-7279 

8 ПОКОЗИЦА 
34324 Г. ТРНАВА 

ЂОКИЋ ЗОРАН 064/9698-068 

9 ГРЕДА-                      34324 Г. 
ТРНАВА 

ТАНАСКОВИЋ ЗОРАН 062/155-68-60 
833-202 

10 СВЕТЛИЋ-                34324 Г. 
ТРНАВА 

ЈЕВТИЋ МИЛИЈАН 060/760-76-26 
534-736 

11 ОВСИШТЕ-               34310 
ТОПОЛА 

НИКОЛИЋ МИЛАН 063/809-3268 
836-043 

12 БОЖУРЊА-              34310 
ТОПОЛА 

    ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР 064/2530-120 
812-904 

13 ПЛАСКОВАЦ 
34314 Д. ШАТОРЊА 

ТАНАСИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ 062/1233-524 
826-636 

14 ВИНЧА                         34314 Д. 
ШАТОРЊА 

СТАНКОВИЋ ДЕЈАН 063/8022-827 

15 34314 Д. ШАТОРЊА  САША ОБРАДОВИЋ 064/5959-741 

16 БЛАЗНАВА-                 34314 Д. 
ШАТОРЊА 

ШЕВИЋ САША 065/5577-201 
838-044, -154 

17 34318 ЈАРМЕНОВЦИ РАДОВАНОВИЋ ГОРАН 064/4924-837 

18 ВОЈКОВЦИ               34318 
ЈАРМЕНОВЦИ 

МАТИЋ МИЛАН 063/8683-948 
828-207 

19 Д. ТРЕШЊЕВИЦА 
34314 Д. ШАТОРЊА 

ЧУМИЋ МИЛАН 063/643-043 
837-316 
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20 ЛИПОВАЦ 
34310 ТОПОЛА 

АВРАМОВИЋ РАША 064/8313-544 
834-834 

21 КРЋЕВАЦ-                                          
34310 ТОПОЛА 

ИВАНОВИЋ БОЈАН        064/0193-868 

22 ЗАГОРИЦА 
34312 БЕЛОСАВЦИ 

МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛАН 065/635-32-30 
063/635323 
6773-210 

23 ЈЕЛЕНАЦ                     34312 
БЕЛОСАВЦИ 

МИЛИСАВЉЕВИЋ 
ТОМИСЛАВ 

060/0650-790 
823-177 

24 34312 БЕЛОСАВЦИ ДРАГАН СИМИЋ 064/1244-773 

25 МАСКАР                      34312 
БЕЛОСАВЦИ  

ВУЈИЋ МОМИР 062/312-897 

26 РАЈКОВАЦ                   34312 
БЕЛОСАВЦИ 

РАДОВИЋ АЛЕКСАНДАР       064/209-47-35                          
823-295 

27 ГОРОВИЧ                    34310 
ТОПОЛА 

МАРКОВИЋ МИЛАН 064/3115-207 

28 МЗ БОР -                     34310 
ТОПОЛА 

МАРКОВИЋ ДЕЈАН 060/0811-797 

29 МЗ МИТРОВЧИЋ     34310 
ТОПОЛА 

ПЕТКОВИЋ МИЛОШ 061/297-27-17 

30 МЗ ЉУБЕСЕЛО        34310 
ТОПОЛА 

МАРКОВИЋ НЕМАЊА 062/826-16-57 

31 КЛОКА    
34313 НАТАЛИНЦИ 

РАДОСАВЉЕВИЋ БОБАН 065/8192-096 
532-268 

V  МЕСТО ПУНКТА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
Члан 13. 

Пункт зимске службе Извођача радова  се налази у Тополи, у улици Солунских ратника бр. 19. 

Дежурни телефон на пункту зимске службе је:  034/6813-890 

У пункту зимске службе се налази: 

- Расположива механизација ЈКСП „Топола“ за обављање радова на зимском одржавању путева и 

улица 

- Радионица за одржавање машина и возила 

- Просторија за смештај и дежурство радника 

- Ускладиштени материјал за посипање (индустријска со и абразивна средства). 

Члан 14. 

Пунктови подизвођача радова на зимском одржавању путева и улица налазе се у седиштима њихових 

предузећа и то: 

- ЗГР „Дејан Станковић“ из Винче, пункт у Винчи. 

- РПРИРГ „Гавриловић Момир“ из Горње Трнаве кога заступа Момир Гавриловић, пункт у Тополи, Пилота 

Зорана Томић бб. 

VI  ДЕЖУРСТВА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
Члан 15. 

На  пункту зимске службе извођача радова  ЈКСП „Топола“  у улици Солунских ратника бр. 19 у Тополи 

организује се стално дежурство 24 часа непрекидно. Детаљан распоред и обим дежурних радника и 

техничког кадра који ће бити ангажовани одређује руководилац зимске службе испред Извођача радова 

према хидрометеоролошким условима за наредни период.  

У случају лепог и стабилног времена стално дежурство се може прекинути, у договору са надзорним 

органом наручиоца посла. 

Члан 16. 

Задаци руководиоца зимске службе, односно дежурног лица по овлашћењу руководиоца су: 

-Да одговарајућу механизацију и људство, како своје тако и изабраних подизвођача, благовремено упућује на 

рад и одреди релацију на којој ће машина радити и врсту посла коју ће обавити, 

- Да у дневник зимске службе уписује часове рада, место рада, оправдане застоје у раду машине и стање 

коловоза пре и на крају интервенције, 

- Да се стара да се рад на терену и утрошак материјала обавља квалитетно, рационално и економично, 

- Да по потреби врши обилазак путева  и о стању путева даје потребне информације овлашћеном лицу 

наручиоца посла, 

-Прати временске прилике и прогнозу времена (висину падавина, температуру,...). 

VII  СТЕПЕНИ ПРИПРАВНОСТИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 17. 
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У циљу економичног организовања зимске службе, а у зависности од временских прилика (трајања и 

интезитета падавина, темперауре ваздуха и коловоза, влажности и др.) и метеоролошке прогнозе, одређују се 

четири степена припавности (спремности) у зимској служби.  

 I степен спремности (дежурства) уводи се почетком зимске службе у којем се организује стално дежурство, 

а ангажованост радника и механизације је 25% капацитета у односу на план зимске службе. Овај степен 

спремности траје за време повољних временских прилика, тј. нема падавина и прогнозира се већи број дана 

са дневним температурама преко 0˚C, уз евентуалне негативне температуре преко ноћи. 

II степен спремности уводи се  када је температура ваздуха око 0˚C и када метеоролошка прогноза најављује 

падавине мањег интезитета, типа ледене кише  или слабог снега. Тада се врши редован обилазак и 

превентивно посипање коловоза ради спречавања поледице нарочито на опасним местима, а ангажованост 

радника и механизације је 50% капацитета у односу на план зимске службе. 

III степен спремности уводи се  када је температура ваздуха испод 0˚C и када метеоролози најављују 

погоршање временских услова (пада снег, дува ветар,...), а ангажованост радника и механизације је  на нивоу 

100% капацитета по плану зимске службе. 

IV степен спремности „ванредно стање“ уводи се када планом предвиђени капацитети радника, механизације 

и средстава нису довољни да савладају временске непогоде и одрже проходност на путевима. Ванредне 

услове на путевима  проглашава ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ТОПОЛА и исти ангажује потребну механизацију и раднике од других предузећа за рад у ванредним 

условима. 

VIII ПРЕГЛЕД  РАСПОЛОЖИВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 18. 

Преглед  минимум расположиве механизације за рад зимске службе дат је у следећој табели: 
 Камион Скип Утоваривач 

(УЛТ) 

Грејдер Епоха  Нож Трактор 

ЈКСП „Топола 1 2   2 3 1 

ЗГР „Дејан 

Станковић“, Винча 

и ЗГПР 

„Марековић 

Зоран“, село Топола 

 2 1     

Радња за превоз 

робе и извођење 

радова у 

грађевинарству 

„Гавриловић 

Момир“, Горња 

Трнава 

2 1 1 1 1 2  

УКУПНО: 3 5 2 1 3 5 1 

IX МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА  

Члан 19. 

Као материјал за посипање асфалтних коловоза  путева и улица у току извођења радова на зимском 

одржавању користи се индустријска со гранулације 0-4mm и камена ризла гранулације 4-8mm.  

На пункту зимске службе извођача радова ЈКСП „Топола“ у улици Солунских ратника бр. 19 у Тополи,  

налазе се залихе посипног материјала за зимско одржавање путева и улица у сезони 2021/2022 година и то: 

-25 t индустријске соли, ускладиштене у затвореном складишту у врећама од по 50kg и 25 kg. 

-400 t камене ризле ускладиштене на уређеном покривеном складишту на отвореном. 

Подизвођачи ће пре почетка рада зимске службе на својим пунктовима имати одређену количину посипног 

материјала, која ће се у складу са потрошњом допуњавати редовно. 

X  ПРЕГЛЕД ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 2021/2022 

ГОДИНЕ 

Члан 20. 

Oпштински путеви планирани за зимско одржавање у сезони 2021/2022 год. су сви  путеви који су Одлуком 

о општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола ( „Службени гласник 

СО Топола“, број 12/2008, 4/2014, 19/2014, 20/2016 и 5/2017 године) утврђени као општински. 

У табели је дат преглед општинских путева на територији општине Топола и њихове дужине. 

 
Ознака 

пута 
Опис пута Дужина 

у км 

  Од државног пута IБ реда бр.25, веза у Белосавцима, потес:Вићија –  
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L-1 Белосавци (Четворски крај) – Копљари (суседна општина Аранђеловац); 5,2 

 
L-2 

Од државног пута IБ реда бр.25,  веза у Белосавцима (код млина) –
Белосавци (Горњи крај)–Копљаре (суседна општина Аранђеловац); 

 
4,5 

 
L-3 

Од државног пута IБ реда бр.25 (скретање код ветеринарске амбуланте у 
Белосавцима) – Белосавци – Маскар – Рајковац – Клока (до пута 
Наталинци-Смедеревска Паланка) 

 
15 

 
L-4 

Од општинског пута L-3, веза у Белосавцима (код цркве) –Јеленац (центар 
села, код школе)-  граница са Јагњилом, суседна општина Младеновац; 

 
3,5 

 
L-5 

Од државног пута IБ реда бр.25, веза у Белосавцима, потес: Вићија – 
Загорица – Маскар – до општинског пута L-3, веза у Маскару; 

 
8,3 

 
L-6 

 Од државног пута IБ реда бр.27, веза у Јунковцу код гробља – Клока - до 
општинског пута L-3, веза у Клоки; 

 
7 

 
L-7 

Од државног пута IБ реда бр.25, веза у М.З. Село Топола (Љубесело, 
Тадићи) –Жабари- Загорица – до општинског пута L-5, веза у Загорици 
изнад цркве; 

 
12,8 

 
L-8 

Од државног пута IБ реда бр.27, веза у Жабарима код цркве – Горович -
Горња Трнава – до општинског пута L-9, веза у Горњој Трнави на 
раскрсници 300м испред  школе на Витлини; 

 
7,5 

 
L-9 

Од државног пута IБ реда бр.25, веза у Горњој Трнави (потес:Крунска)–
Горња Трнава (Витлина)-Шуме – Наталинци – до државног пута IБ реда 
бр.27,веза у Наталинцима код бензинске пумпе; 

 
 

9,9 

Ознака 
пута 

Опис пута Дужина 
у км 

 
L-10 

Од државног пута IБ реда бр.25, веза у Горњој Трнави (потес:Каменоресци)-
до општинског пута L-9, веза у Горњој Трнави, потес: Витлина (код 
четворогодишње школе); 

 
2 

 
L-11 

Од општинског пута L-9, веза у Горњој Трнави (потес: Витлина, код 
четворогодишње школе)- Горња Трнава (варошица) - засеок Савићи – до 
општинског пута L -13, веза у Доњој Трнави;  

 
 

6,4 

 
L-12 

Од државног пута IIБ реда бр.369, веза у Горњој Трнави (потес: Јапанска) –
Горња Трнава (варошица) –  до општинског пута L-11, веза у Горњој Трнави 
код цркве; 

 
2.6 

 
L-13 

Од државног пута IIБ реда бр.369, веза у Доњој Трнави код скретања за 
Светлић - Доња Трнава – до четворогодишње школе у Доњој Трнави; 

 
3 

 
L-14 

Од државног пута IIБ реда бр.369, веза у Доњој Трнави код сеоског гробља - 
Црвено Брдо – Шуме – Павловац-до општинског пута L-9, веза у 
Наталинцима; 

 
6,8 

 
L-15 

Од државног пута IIБ реда бр.369, веза у Доњој Трнави – Светлић (центар 
села, до школе);  

 
3 

 
L-16 

Од државног пута IIА реда бр.152, веза у Божурњи, потес:Метеризе – 
Божурња – Овсиште - до државног пута IБ реда бр.25, веза на Светињи; 

 
11,9 

 
L-17 

Од државног пута IIА реда бр.152, веза у Винчи, потес: Метеризе – 
Пласковац (до границе са Маслошевом); 

 
 

8,5 

 
L-18 

Од државног пута IIА реда бр.152, веза у Винчи код кафане „Волан“ – Винча 
(засеок „Ђекићи“) – до општинског пута L-17, веза у Винчи код моста на 
локалној сеоској реци; 

 
5 

 
L-19 

Од државног пута IIА реда бр.152, веза у Винчи (потес Ћумурана) – 
Пласковац (Максимовићи, Рајићи) –до општинског пута L-17, веза у 
Пласковцу (код продавнице-кафане); 

 
5 

 
L-20 

Од државног пута IIА реда бр.152, веза у Доњој Шаторњи (варошица)– 
Горња Шаторња – Пријани; 

 
5 

 
L-21 

Од државног пута IIБ реда 368 Топола-Бања, веза у Бањи (суседна општина 
Аранђеловац) – Липовац – Брезовац (суседна општина Аранђеловац)– до 
државног пута IIА реда бр.152, веза у Винчи, код игралишта; 

 
4,5 

 
L-22 

Од државног пута IБ реда бр.25, веза у Крћевцу, код локалног изворишта 
минералне воде – до Дома културе у М.З. Крћевац; 

 
1 

XI  ПОДЕЛА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА ПО ПРИОРИТЕТУ 

ЗА ЗИМСКО   ОДРЖАВАЊЕ 2021/2022 ГОДИНЕ 

Члан 21. 

 У случају да се при интезивнијим и дужим падавинама и вејавицама не може одржавати стална проходност 

са расположивом механизацијом и средствима, програмом рада зимске службе одређују се приоритети у 

одржавању општинских путева у зимском периоду. Критеријуми за утврђивање су: 
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- положај општинског пута у односу на државне путеве који пролазе кроз територију општине Топола, 

- утврђене релације ( линије) линијског превоза путника на подручју месних заједница и 

-интезизет саобраћаја. 

ПРВИ  ПРИОРИТЕТ 

Општински путеви првог приоритета одржавања су: L-1, L-2, L-3, L-4, L-5 (деоница од државног пута IБ 

реда бр.25 до центра МЗ Загорица), L-9, L-10, L-12, L-16, L-17, L-18, L-19, L-20 и L-21.  

Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини 

коловоза у року од 5 часова од момента настајања потребе за интервенцијом механизације. 

ДРУГИ  ПРИОРИТЕТ 

Општински путеви другог приоритета одржавања су: L-6 ( деоница државног пута поред школе и даље 

кружно до бивше продавнице-средњи улаз у МЗ Јунковац), L-8 ( од државног пута IБ бр.27 до скретања ка 

игралишту у МЗ Горович), L-11, L-13, L-14, L-15 и L-22. 

Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским условима, по целој ширини 

коловоза у року од 7 часова од момента настајања потребе за интервенцијом механизације. 

ТРЕЋИ  ПРИОРИТЕТ 

Општински путеви трећег приоритета одржавања су: L-7 (деоноца кроз територију МЗ Љибесело, до задњих 

кућа на потезу Црвено брдо).   

Чишћењу ових путева се приступа  након завршеног чишћења путева првог и другог приоритета, стим што 

прекид саобраћаја не сме бити дужи од једног дана. 

XII    ПРЕГЛЕД НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ 2021/2022 

ГОДИНЕ 

Члан 22. 

Програмом рада зимске службе за сезону 2021/2022 предвиђено је и зимско одржавање око 100 km 

некатегорисаних путева на територији општине Топола. Узети су у обзир само путеви или делови 

некатегорисаних путева по месним заједницама који  повезују њене најнасељеније делове са општинским 

путевима или државним путевима првог и другог реда, некатегорисани путеви који представљају прилаз 

сеоским школама, амбулантама и гробљима и прилазни путеви појединачним домаћинствима у случају 

изузетне хитности (пролаз возила хитне медицинске помоћи, смртни случај и сл.) 

Некатегорисани путеви којима саобраћа аутобуски превоз, чистиће се као општински путеви првог 

приоритета (путеви наведени у чл.21). 

Чишћење некатегорисаних путева вршиће се након завршетка чишћења путева првог и другог приоритета, 

односно истовремено са чишћењем општинских путева трећег приоритета, а према потребама. 

XIII    ПРЕГЛЕД  УЛИЦА 

У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ  ТОПОЛА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ  2021/2022 

ГОДИНЕ 

Члан 23. 

 Програмом рада зимске службе у 2021/2022 години предвиђено је и зимско одржавање свих улица у 

насељеном месту Топола, чији је преглед дат у даљем тексту. Преглед је дат по следећим целинама:  

- Централни део насеља Топола- 

  1. Булевар Краља Александра 

  2. Авенија Краља Петра Првог 

  3. Кнегиње Зорке 

  4. Краљице Марије 

  5. Принца Томислава Карађорђевића  

  6. Миливоја Петровића Блазнавца  

  7. Радоја Домановића 

  8. Јована Скерлића 

- насеље „Опленац“- 

  9 . Шумадијска 

 10. Ђурђевданска  

 11. Стефана  Немање  

 12. 12.октобра 

 13. Сретењска  

 14. Косте Ј.Јовановића  

 15. Архимандрита Алексија Јовановића  

 16. Опленачка 

 17. Кнеза Александра Карађорђевића  

 18. Крагујевачка  
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 19. Николе Граовца  

 20. Чика Мише Алексића 

- насеље „Крива бара“- 

 21. Јасеничка 

 22 .Милоша Обилића  

 23. Рудничка 

 24. Венчачка  

 25. Танаска Рајића и даље пут ка насељу „Бор“ 

 26. Првог устанка 

- насеље „Остењак“- 

 27. Владике Николаја Велимировића  

 28. Нова 4 и паркинг за путничка возила и аутобусе 

 29. Поп Луке Лазаревића 

 30.1300 каплара 

-насеље „Камењак“- 

 31. Каменичка  

 32. Драгутина Прокића 

 33. Душана Баранина 

 34. Светозара Ђорђевића  

- насеље „Деспотовица“ 

 35. Душана Радовића  

 36. Војводе Живојина Мишића  

 37. Светозара Марковића 

 38. Војводе Петра Бојовића  

 39. Милутина Тодоровића 

 40. Никољска  

 41. Жртава Крагујевачког октобра  

-насеље иза „Спортског центра“ 

 42. Владике Саве  

 43. Михаила Петровића Аласа  

 44. Петра Буљубаше 

 45. Таковска  

-насеље „Љубесело“- 

 46. Светосавска  

 47. Доситејева 

 48. Устаничка 

 49. Београдска  

 50. војводе Бирчанина  

 51. Вука Караџића 

 52. Његошева 

 53. Пут за гробље 

-насеље испод „Секције за путеве“- 

 54. Николе Тесле 

 55. Драгољуба Драшковића  

 56. Пилота Михаила Петровића  

 57. Слободана Радошевића  

 58. Ђуре Јакшића 

-насеље око „Ливнице“- 

 59. Иве Андрића 

 60. Пут за Краљев подрум 

 61. Бранка Радичевића 

 62. Бранислава Нушића 

 63. Кнеза Лазара  

- насеље око „Ветеринарске станице“- 

 64. Петра Николајевића Молера и даље пут за градску депонију      

 65. Деспота Стефана Лазаревића  

 66. Војводе Путника  

XIV   ПОДЕЛА УЛИЦА 
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У НАСЕЉЕНОМ  МЕСТУ ТОПОЛА  ПРЕМА ПРИОРИТЕТУ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ У 

2021/2022 ГОДИНИ 

Члан 24. 

 Програмом рада зимске службе одређују се приоритети у одржавању улица у насељеном месту Топола у 

зимском периоду. Критеријуми за утврђивање су: 

- положај улица у односу на државне путеве првог и другог реда који пролазе кроз насељено место Топола, 

- улице у којима су смештени садржаји од општег интереса за грађане (суд, полицијска        

  станица, школе, ватрогасна служба, дом здравља, аутобуска стајалишта итд). 

- положај улице у насељу (сабирне улице) 

ПРВИ ПРИОРИТЕТ 

  1. Булевар Краља Александра 

  2. Авенија Краља Петра Првог 

  3. Кнегиње Зорке 

  4. Шумадијска 

  5. Краљице Марије 

  6. Принца Томислава Карађорђевића 

  7. Миливоја Петровића Блазнавца ( од улице Принца Томислава Карађорђевића до улице   

     Радоја Домановића) 

  8. Радоја Домановића 

  9. Ђурђевданска 

10. Јасеничка до улаза у градско гробље 

11. Светосавска и даље пут за гробље 

12. Петра Николајевића Молера  и даље пут за градску депонију 

ДРУГИ ПРИОРИТЕТ 

  1. Јована Скерлића 

  2. Миливоја Петровића Блазнавца (од улице Радоја Домановића до улице Јована   

     Скерлића) 

  3. Опленачка 

  5. Кнеза Александра Карађорђевића  

  6. Николе Граовца 

  7. Стефана  Немање  

  8.12.октобра 

  9. Сретењска  

10. Косте Ј.Јовановића  

11. Архимандрита Алексија Јовановића  

12. Чика Мише Алексић 

13. Милоша Обилића  

14. Рудничка 

15. Владике Николаја Велимировића  

16. Нова 4 и паркинг за путничка возила и аутобусе 

17. Душана Радовића  

18. Николе Тесле 

19. Иве Андрића 

20. Пут за краљев подрум 

21. Београдска  

ТРЕЋИ ПРИОРИТЕТ 

  1. Венчачка  

  2. Танаска Рајића и даље путем  ка насељу „Бор“ 

  3. Првог устанка 

  4. Поп Луке Лазаревић 

  5. 1300 каплара 

  6. Каменичка  

  7. Драгутина Прокића 

  8. Душана Баранина 

  9. Светозара Ђорђевића  

10. Војводе Живојина Мишића  

11. Светозара Марковића 

12. Војводе Петра Бојовића  

13. Милутина Тодоровића 
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14. Никољска  

15. жртава Крагујевачког октобра  

16. Владике Саве  

17. Михаила Петровића Аласа  

18. Петра Буљубаше 

19. Таковска  

20. Доситејева 

21. Устаничка 

22. војводе Бирчанина  

23. Вука Караџића 

24. Његошева 

25. Драгољуба Драшковића  

26. Пилота Михаила Петровића  

27. Слободана Радошевића 

28. Ђуре Јакшића 

29. Бранка Радичевића 

30. Бранислава Нушића 

31. Кнеза Лазара  

32. Деспота Стефана Лазаревића  

33. Војводе Путника 

XV   ВОЂЕЊЕ ДНЕВНИКА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 25. 

Дневник зимске службе је основни документ о кретању и регистрацији свих догађаја, извршених налога, 

временских прилика и других важних садржаја за рад зимске службе, па га треба водити савесно и ажурно. 

Руководилац зимске службе испред Извођача радова ЈКСП „Топола“, дужан је да свакодневно води  дневник 

зимске службе и оверава га као одговорни извођач радова. 

У дневник зимске службе важно је регистровати: 

- Температуру ваздуха и временске прилике (врсту падавина, ветар, ледена киша...) 

- Време изласка и повратка сваког возила 

- Назив путног правца/улице где је вршено деловање зимске службе 

- Утрошак соли и камене ризле 

- Ванредне догађаје, евентуалне саобраћајне незгоде и сл. 

Дневник зимске службе и путни налози о раду грађевинских машина морају бити оверени од стране 

Општинске управе општине Топола као надзорног органа који је одређен Решењем Општинског већа 

општине Топола најкасније у року од 48 сати од извршене интервенције. 

XVI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

Имајући у виду примењене принципе организације зимске службе (приоритети, рационално коришћење 

механизације и посипног материјала) не могу увек бити испуњене све одредбе Закона о основама 

безбедности саобраћаја на путевима и Закона о јавним путевима када се ради стању коловоза, па се очекује 

повремено да на коловозу буде снега у танком слоју, а могући су и кратки застоји саобраћаја. У тим 

условима, уз ограничене брзине кретања возила и потпуну примену прописане зимске опреме возила 

учесника у саобраћају, сигурно је могуће одвијање безбедног саобраћаја. 

ОБРАЂИВАЧ             В.Д.ДИРЕКТОР 

Наталија Радовановић. с.р.                 Сања Чоловић, с.р. 

-24- 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. 

закон, 101/2016 и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 

2/2019), члана 10. Одлуке о Општинском већу Општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 

3/2019 и 5/2019- испр.), члана 31. Пословника о раду Општинског већа општине Топола („Службени гласник 

СО Топола“, број 3/2020) и Одлуке о зимском одржавању улица, општинских и некатегорисаних путева на 

територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 19/2014), 

 Општинско веће Општине Топола, на седници одржаној дана 8.10.2021.године, донело је 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I   Овлашћују се Весна Павловић-Костић распоређена на пословима саобраћаја и Снежана Јеремић 

инспектор за саобраћај и путеве, запослене у  Одељењу за инспекцијске послове и инвестиције  

Оштинскe  управe општине Топола, да врше контролу над спровођењем Програма рада зимске 
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службе 2021/2022  ЈКСП „Топола“ Топола, као овлашћеног предузећа за обављање послова  

одржавања улица, општинских и некатегорисаних  путева, у складу са Одлуком  о зимском 

одржавању улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола   

(„Службени гласник СО Топола“, број 19/2014), а у делу спроведених радова по Програму, ради 

овере истих. 

II  Обавезује се Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“ Топола, да дневно електронском 

поштом обавештава Одељење за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе општине Топола , 

тј. надзор о вршеним активностима у току дана. 

III Решење ступа на снагу даном доношења. 

IV Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинског већа општине број 020-

274/2020-05-III од 20.10.2020. године. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                       ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-537/2021-05-III               Игор Петровић, с.р. 

Дана:  8.10.2021.године 

-25- 

На основу члана 88. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16 – др. закон и 47/18),  члана 10. став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима ( „Службени 

гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени 

гласник СО Топола“ број 3/2019 и 5/2019-испр.), у склопу разматрања Анекса I Споразума о 

заинтересованости јединица локалне самоуправе4 о успостављању сарадње број 02-10/21-II од 29. априла 

2021. године, 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 8.10.2021. године донело је 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на закључење Споразума о заинтересованости јединица локалне самоуправе о 

успостављању сарадње  

1. Даје се сагласност на закључење Споразума о заинтересованости јединица локалне самоуправе о 

успостављању сарадње, у свему како је наведено у Предлогу Споразума. 

2. У име општине Топола, Споразум о заинтересованости јединица локалне самоуправе о 

успостављању сарадње,  закључиће председник општине Топола, Игор Петровић  

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење наведеног закључка садржан је у одредбама члана 88. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18 ) којим је 

утврђено да се послови из области комуналних делатности заједнички обављају на основу споразума о 

сарадњи јединица локалне самоуправе, у складу са законом који уређује комуналне делатности, члана 10. 

став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11,104/16 и 95/18) који 

утврђује  да  две или више јединица локалне самоуправе могу споразумом уредити заједничко обављање 

комуналних делатности, да уколико утврде интерес за заједничко обављање комуналних делатностин, 

Општинско, односно Градско веће сваке јединице локалне самоуправе доноси одлуку о изради студије 

оправданости и члана 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола ("Службени глассник СО Топола", бр. 

3/2019 и 5/2019-испр.) којим је прописано да Општинско веће у вршењу послова из своје надлежности 

доноси: одлуке, решења, правилнике, упутства и закључке, као и друга акта у складу са законом, Статутом 

или одлуком Скупштине општине 

 Разлог за доношење закључка садржан је у потреби стварања формално правног оквира којим би се 

утврдио заједнички интерес јединица локалне самоуправе за обављање комуналне делатности – управљање 

отпадом  и оквирне активности, права и обавезе Споразумних страна у циљу стварања услова за даље 

поступање у процесу успостављања регионалног система за управљање отпадом,  ради унапређења 

квалитета живота грађана који живе на територији општина потписница Споразума. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Број: 020-538/2021-05-III              Игор  Петровић, с.р. 

Дана: 8.10.2021. године                          
-26- 

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), чланова 10. и 17.Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО 

Топола“ број 3/2019 и 5/2019-испр.) и члана 6. Одлуке о постављању привремених монтажних објеката-

киоска на подручју општине Топола,  на предлог Одељења за комуналне делатности, грађевинско-
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урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином Општинске управе општине 

Топола, 

 

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана  27.09.2021. године донело је 

ОДЛУКУ 

 

Члан 1. 

Усваја се Предлог Програма постављања монтажних објеката и башти угоститељских објеката на 

територији општине Топола број 110-48/2021-02 од 21.9.2021. године  као у тексту предлагача Одељења за 

комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања 

имовином Општинске управе општине Топола, 

 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Програм постављања монтажних објеката и башти угоститељских 

објеката на територији општине Топола број 110-48/2021-02 од 21.9.2021. године. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“ и 

на инернет страници www.topola.rs. 

ОПШТИНА ТОПОЛА                       ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                 

Број:020-531/2021-05-III                       Игор Петровић, с.р.                                                                 

Дана: 27.09.2021. године  

 

ПРОГРАМ 

ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

ЗАКУП ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ТОПОЛА 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И ПОСЛОВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

И УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ 

ОБРАЂИВАЧ: Архитектонско пројектни биро „Биро 33“, Доктора Руса 3, Младеновац 

РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ: Милена Ђукнић, дипл.инж.арх. 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 

I УВОД И ПРАВНИ ОСНОВ 

За потребе Наручиоца - Општине Топола израђен је ПРОГРАМ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА И БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА (у даљем 

тексту: Програм). 

Програм се израђује на основу уговора број 40-10/21-05 од 08.01.2021.године, између Општине Топола и 

Бироа за пројектовање „БИРО 33“. 

Правни основ за израду Програма је: 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 

24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 

– др. Закон, 9/2020 и 52/2021) - члан 146., који прописује да постављање и уклањање мањих монтажних 

објеката привременог карактера на јавним и другим површинама (киосци, баште угоститељских објеката, 

тезге и други покретни мобилијар), обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе, Одлуке о 

постављању привремених монтажних објеката 

- киоска на подручју општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 17/2019), члан 6., који прописује 

да Програм доноси Општинско веће општине Топола на предлог Општинске управе надлежне за 

послове урбанизма и Одлуке о постављању мањих монтажних привремених објеката на површинама 

јавне намене на територији општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 7/2018), члан 27., који 

прописује да се место постављања башти угоститељских објеката и површина заузећа одређују 

Програмом постављања башти угоститељских објеката када се налазе на јавним површинама и 

другим површинама у режиму јавног коришћења. 

 

Циљ израде Програма: 

http://www.topola.rs/
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На основу Одлуке о постављању привремених монтажних објеката - киоска подручју општине Топола („Сл. 

гласник СО Топола“ бр. 17/2019), и Одлуке о постављању мањих монтажних привремених објеката на 

површинама јавне намене на територији општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 7/2018) потребно је 

израдити Графички приказ програма постављања мањих монтажних објеката и башти угоститељских 

објеката који треба да садржи прегледну карту места постављања у размери (макролокација), скицу места 

постављења са уцртаним објектом у размери (микролокација), графички приказ два модела типског 

монтажног објекта; у размери 1:50; а у свему према правилима струке. 

Програм се ради за Јавне површине К.О. Топола Варош; К.О. Наталинци; К.О. Доња Шаторња јер у овим 

катастарским општинама / насељеним местима постоји потреба и испуњени су основни услови за 

постављање мањих монтажних објеката- киоска и башти угоститељских објекта. 

У случају да се искаже потреба и постоје услови да се мањи монтажни објекти или баште угоститељских 

објеката поставе на јавној површини и у другим насељеним местима / катастарским општинама на 

територији Општине Топола, надлежни орган Општинске управе општине Топола може издати решење о 

заузећу јавне површине у сврху постављања мањих монтажних објеката или баште угоститељског објекта уз 

поштовање свих услова наведених у овом Програму и Одлукама које дефинишу ову област. 

Претходини Програм за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту био 

је израђен 2004. године од стране предузећа за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг, 

д.о.од „АРПЛАН“ из Аранђеловца и рађен је за период од 10 година. Временски период за који је програм 

израђен је истекао. 

У међувремену су евидентиране промене настале у простору. Јавила се потреба да се уграде новине и измене 

укину локације које нису адекватне и за којима не постоји потреба, а да се утврде нове локације, а све сходно 

насталим променама у простору и у складу са новим околностима. Планом се испуњавају обавезе за 

дефинисање услова и начина остваривања права на привремено заузимање дела јавне површине. 

Предмет овог плана су: мањи монтажни објекти - киосци, киосци у оквиру аутобуског стајалишта и баште 

угоститељских објеката  на јавним површинама. 

Програм се израђује и у складу са: 

- Законом о трговини („Службени гласник РС” број 52/2019); 

- Правилником о минималним техничким условима за обављање промета робе и вршење услуга у 

промету робе („Службени гласник РС” број 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007, 98/2009 и 66/2011 и 

др. правилник); 

- Правилником о санитарно – хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и 

промет животних намирница и предмета опште употребе („Службени гласник РС” број 6/97 и 

52/97); 

- Правилником о условима и начину обављања угоститељске делатности, пружања угоститељских 

услуга, разврставању угоститељских објеката и минималним техничким условима за уређење и 

опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“ број 48/12 и 58/2016); 

Доношењем овог Програма престаје да се примењује Претходини Програм за постављање монтажних 

објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту који је био израђен 2004 од стране предузећа 

„АРПЛАН“ из Аранђеловца. 

На основу овог новог Програма и Одлуке о постављању привремених монтажних објеката - киоска подручју 

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 17/2019 се може издати одговарајуће решење о заузећу јавне 

површине за постављање мањих монтажних објеката - киоска на локацијама које су дефинисане, односно 

обрађене у овом Програмом. 

На основу овог Програма и Одлуке о постављању мањих монтажних привремених објеката на површинама 

јавне намене на територији општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 7/2018), се може издати 

одговарајуће решење о заузећу јавне површине за постављање летњих башти угоститељских објеката на 

локацијама које су дефинисане, односно обрађене у овом Програмом. 

 

II ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

У централној зони насеља Топола на јавним површинама постављено је 13 монтажних (привремених) 

објеката – киоска који су углавном постављени у периоду 2000-2018 године без већих промена у локацијама 

и положају у последњих десет година. 

Постојећи киосци су различитог типа и израђени су од различитог материјала, поједини чак и озидани од 

чврстог материјала. 

До 1997. године монтажни (привремени) објекти - киосци су постављани на основу важећих законских 

прописа решењем надлежног општинског органа, а од 1997. године и на основу Програма постављања 

привремених објеката донетог од стране Скупштине општине Топола (бр. 352-95/97-04 од 29.05.1997. 

године) који је израдило ДП „Инфоплан“ Аранђеловац и овај програм је имао бројне измене и допуне. 
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Следећи Програм постављања привремених објеката донет је 2004. године и израдило га је предузеће 

„АРПЛАН“ Д.О.О из Аранђеловца. 

Програм је донет на период од 10 година, али се примењивао до данас. 

Према овом Програму за постављање мањих монтажних објеката одређено је 23 локације у централној зони 

насеља Топола. 

Постављање башти угоститељских објеката је дефинисано испред угоститељских објеката и подложније је 

изменама у зависности од рада и функционисања угоститељских објеката. 

 

 

 

 

 

 

 

III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА /КИОСЦИ/ И ЛЕТЊИХ  

БАШТИ  НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

  

 Општи услови 

  

 КИОСЦИ 

Према члану 4. Одлуке о постављању привремених монтажних објеката – киоска на подручју општине 

Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 17/2019) киоск је типски монтажно- демонтажни објакат израђен од 

материјала који је постојан на атмосферске утицаје, лак за одржавање, који служи за обављање занатско – 

услужних и других делатности и испуњава санитарно – техничке и амбијеталне услове. 

Посебна врста киоска је киоск који се налази у склопу аутобуског стајалишта и за овакве киоске опредељене 

су две локација у насељу Топола варош. 

Максимална дозвољена површина киоска је у складу са Законом о планирању и изградњи и износи 10,5м². 

У киоску се може обављати искључиво шалтерска продаја производа (штампа, дуван, папирна галантерија, 

књиге,школски прибор, играчке, бижутерија, лутрија и други производи у оригиналној амбалажи) и 

обављати трговачке, занатско – услужне и друге делатности, које не утичу штетно на животну средину. 

Према члану 4. став 3., Одлуке о постављању привремених монтажних објеката – киоска на подручју 

општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 17/2019) киоск се поставља на готову подлогу (асфалт, бетон, 

камене плоче, дрво), а може се поставити и уклонити са локације у целини или у деловима. 

Киоск се не може на јавној површини изводити грубим грађевинским радовима, већ само поставити на 

предвиђену локацију на јавној површини и на том месту финализирати монтажом додатних елемената, 

минималним радовима на изради подлоге и прикључити на комуналну инфраструктуру. 

Према члану 5., Одлуке о постављању привремених монтажних објеката – киоска на подручју општине 

Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 17/2019) киоск својим изгледом, обликом и бојом мора бити усклађен 

са простором у којем се поставља. 

Киоск се опрема потребним инфраструктурним инсталацијама. Киоск се може постављати на: 

1) површинама јавне намене, 

2) површинама у јавном коришћењу, 

3) грађевинском земљишту у јавној својини општине. 

Површинама јавне намене сматра се простор утврђен планским документом за уређење или изградњу јавних 

објеката или јавних површина (улице, тргови, паркови и др.). 

Површинама у јавном коришћењу сматрају се површине које планским документом нису одређене као 

површине јавне намене, а доступне су већем броју грађана (изграђене и уређене саобраћајне и зелене 

површине унутар и између отворених стамбених блокова, испред или између зграда и сл.). 

На простору Културно историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцом“ планирано је постављање 

„стилских“ киоска (услови за њихово постављање су обрађени у тачки 3.2.), док је за остале делове 

насељеног места Топола на територији Општине Топола потребно применити један од два препоручена типа 

киоска (четвороугаони или правоугаони габарит) који су приказани у графичкој документацији овог 

Програма. 

Ови типови киоска за остале зоне изван ПКЦ-а, морају бити израђени од алуминијских или челичних 

профила који чине носиву конструкцију, а зидови су обложени бојеним алуминијумом. 

Постојеће киоске уколико нису у складу са препорученим типовима, треба постепено заменити 

препорученим типом и то најкасније у року од једне године од дана усвајања Програма. 

Киоск својом локацијом не сме бити постављен у троуглу прегледности раскрснице, односно својим 

димензијама и габаритом не сме утицати на смањење   прегледности раскрснице. Киоск не сме својом 
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локацијом угрозити прилазе и снабдевање објекта испред којег је постављен. других пословних простора у 

којима се продаје роба опште употребе. 

Киоск се поставља на минималној удаљености од постојећег објекта (стамбени, стамбено- пословни, 

пословни) изграђеног на регулационој линији улице, која је једнака висини киоска. Киосци се на локацији 

постављају појединачно или у групацији од 2 или 3 киоска као засебни пословни простори без међусобног 

повезивања у један корисни простор за обављање делатности. Међусобни размак између појединачно 

постављених киоска износи минимално 1,0 m, а киосци се постављају поравнати или међусобно смакнути за 

маx 0,5 m. 

Максимална висина киоска je 3,50 m. 

На киосцима није дозовљено постављање рекламних табли изнад горе прописаних максималних висина 

самог мотажног објекта - киоска. 

Киоск у оквиру аутобуског стајалишта, представља јединствен објекат са аутобуским стајалиштем, тако да 

су његова материјализација и изглед условљени типом и изгледом предвиђена два типска монтажна објекта 

уз додатак надстрешнице предметног аутобуског стајалишта. 

 

 МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ ОТВОРЕНОГ ТИПА 

Димензије отворених монтажних објекта су максимално површина 2м² и предвиђено је постављање - ТИП_3 

– 1,0 х 2,0м 

Постављају се груписани на локацији М8, у Блоку на кп. бр. 1694, укупно минимално 5, максимално 8 

отворених монтажних објеката. 

На мањим монтажним објектима отвореног типа врши се искључиво продаја сувенира, туристичких 

производа и производа народне радиности. 

Сви услови за постављање киоска одређени овим Програмом важе и за постављање мањих монтажних 

објеката отвореног типа, стим што се они постављају груписани на једној локацији (локацији М8). 

 

 БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

Према члану 4. Одлуке о постављању мањих монтажних привремених објеката на површинама јавне намене 

на територији општине Топола Башта угоститељског објекта је монтажно - демонтажни објекат отвореног 

или затвореног типа у функцији угоститељске делатности која се обавља у том угоститељском објекту, у 

току целе године. 

Дозвољена површина баште угоститељског објекта је минимум 2м². 

Изузетно ако постоје услови за заузеће веће јавне површине од максималне површине предвиђене овим 

Програмом, надлежни орган може одобрити већу површину уз поштовање свих услова из Одлуке и овог 

Програма. Постављање баште угоститељског објекта, мање од Програмом предвиђене површине није 

дозвољено. 

Баште се постављају тако да дужина баште буде у дужини угоститељског објекта. 

Дужина баште може прелазити дужину угоститељског објекта, под условом да постоји сагласност  

корисника стамбеног или пословног простора испред којег се башта поставља. 

Ако у једном објекту има више угоститељских локала, власници локала могу поставити баште сразмерно 

дужини стране свог угоститељског објекта. 

Према Одлуци о постављању мањих монтажних привремених објеката на површинама јавне намене на 

територији општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 7/2018): 

Башта отвореног типа је отворени монтажно-демонтажни објекат, који се може поставити и користити у 

периоду од 15. марта до 31. октобра текуће године. 

Башту отвореног типа чине столови и столице и одговарајући лако покретљиви монтажно – демонтажни 

елементи. 

У оквиру баште отвореног типа може да се: 

1. постави монтажно – демонтажна ограда висине 0,80 m, израђена од дрвета или метала и жардињере 

са украсним биљкама; 

2. постави подијум од дрвета или легуре метала висине до 0,16 m; 

3. постави одговарајући број сунцобрана, односно сенило, пано за излагање менија и ценовника; У 

башти се не могу поставити роштиљ, ражањ и мангало. 

Башта затвореног типа је затворени монтажно-демонтажни објекат, дрвене, металне односно PVC 

конструкције, који се може поставити и користити у периоду од 1. новембра текуће године до 15. марта 

наредне године. 

Код баште затвореног типа, затворен простор баште формирају бочни елементи који са подном платформом 

и сенилом чине конструктивну целину, у функцији су ограде, заштите од буке и издувних гасова и заштите 

од ветра, кише и других временских непогода. 

Башта затвореног типа мора испуњавати противпожарне услове и бити пројектована тако да: 
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• има врата која се отварају у поље, 

• поседује апарат за гашење пожара, минималног пуњења од 6 kg, 

• употребљени материјали имају одговарајуће карактеристике отпорности на пожар. 

На површинама јавне намене на којима се могу поставити баште није дозвољено издизање нивелете 

додавањем новог застора, али се могу изводити минимални грађевинско-занатски радови на нивелисању 

терена. 

Башта се може поставити на тротоару ако се обезбеди: 

• минимална ширина тротоара од 1,6 m и минимална слободна висина од 2,50 m за кретање пешака, 

• минимална удаљеност баште од ивице коловоза или паркиралишта од 0,20 m. 

У циљу несметаног одвијања саобраћаја моторних возила, бициклиста и пешака, није дозвољено постављање 

башти у троуглу прегледности на раскрсницама, на коловозу пута и улице, осим за време одржавања 

спортских, културних и других манифестација у општини, када се поједине улице затварају за саобраћај 

решењем органа општинске управе надлежног за саобраћај. 

Баште морају да буду постављене тако да не ометају пролаз пешака, не заклањају саобраћајне знаке, не 

заклањају видик суседних пословних објеката, нити на други начин угрожавају јавни интерес. 

Башта мора бити постављена тако да површина коју заузима представља јединствену целину. Пројектовање 

и одабир елемената баште врши се тако да башта: 

• обликом, димензијама, материјалима и бојом представља складну и функционалну целину, 

•поседује чисте, сведене геометријске форме, правилних линија, јасно дефинисане висинске регулације, 

• садржи транспарентне облике и материјале неутралног, сведеног колорита, 

• буде у складу са карактеристикама и вредностима зграде испред које је постављена и простора у 

којем се налази. 

По питању услова за коришћење и одржавање мањих монтажних објеката и башти угоститељских објеката 

обавеза власника објекта (киоска или баште) је да исти користи у намени која му се одобрењем утврђује и да 

га одржава у исправном стању, тако да може служити намени за коју је постављен. Ово се посебно односи на 

то: 

1. да су потребне инсталације у исправном стању, 

2. да је обезбеђена сигурност лица која га користе и пролазника, односно безбедност саобраћаја, 

3. да је обезбеђен несметан пролаз и прилаз возилима за довоз робе, 

4. да објекат, односно опрема, испуњава естетске и хигијенско - санитарне услове за предвиђену 

намену, 

5. да се стара о уредности и чистоћи у непосредној околини објекта и да обезбеди одговарајућу 

опрему за прикупљање и одношење отпадака. 

Постављањем киоска и башти угоститељских објеката не смеју се ни на који начин угрозити постојеће 

инсталације, неометан приступ истим, ни захтевати њихово измештање, обзиром на привремени карактер 

киоска и башти. 

 

 Услови Завода за заштиту споменика културе 

Према Решењу Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, бр. 197-0211 од 01.06.2021. и заводни бр. 

Општинске управе општине Топола 352-137/21-02 од 04.06.2021. и Допунског решења Завода за заштиту 

споменика културе Крагујевац бр. 1058-0211 од 24.06.2021. и заводни бр. Општинске управе општине 

Топола 633-3/21-02 од 28.06.2021. године. 

 

 Услови за прикључење на инфраструктуру 

Прикључење предметних објеката на електродистрибутивну мрежу предвиђа се преко постојећег прикључка, 

односно са најближег разводног ормана (РО) са кога се може обезбедити напајање, под условом да се укупна 

потрошња на том прикључку уклапа у максималну потрошњу предвиђену претходним решењима и 

одобрењима ЕПС-а. 

Прикључење на електродистрибутивну мрежу се може предвидети и преко постојеће мреже јавне расвете, уз 

сагласност и услове ЈП за управљање јавном расветом. 

У случају да се објекат не може прикључити на ЕЕ мрежу на горе наведене начине, неопходно је обратити се 

ЕПС- у Погон Топола и затражити одговарајуће услове за прикључење планираних објеката. 

Све електроенергетске водове на предметним локацијама решити путем подземног кабла. Каблове испод 

коловоза и бетонских површина полагати у заштитну цев или кабловицу са резервним отвором, осим ако то 

није могуће извести на терену. 

За каблове исте намене који се полажу у истом правцу обавезно је задржати заједничку трасу (ров, канал). 

Изнад кабла код промене правца и других промена као и на 50 м равне линије треба поставити кабловску 

ознаку са одговарајућим симболом. 



 

SLUЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛA  Година MMXXI   Број 14  18. Октобар 2021. страна 378 

 

  

Све електромонтажне радове на електричној мрежи извести у сагласности са важећим техничким прописима 

и нормативима водећи рачуна о минималним дозвољеним растојањима између појединих инсталација и 

објеката. 

Спољну расвету решити канделабер светиљкама одговарајућег типа у складу са новим технологијама развоја 

у циљу оптималног осветљења предметног простора и водећи рачуна о енергетској ефикасности. Према 

потреби, расвета се може реализовати и у виду подног осветљења. Напајање расвете решити путем 

подземног нисконапонског кабла. 

Приликом постављања планираних монтажних објеката предвиђених овим Програмом, потребно је 

испоштовати све услове постављања у односу на постојеће инфраструктурне објекте и истовремено 

обезбедити услове за изградњу свих потребних новопланираних инфраструктурних објеката. 

Инфраструктурне објекте који ће бити угрожени постављањем монтажних објеката потребно је о трошку 

Инвеститора и у договору са власником инфраструктурног објекта изместити или заштитити. 

Приликом извођења радова строго водити рачуна о инсталацијама. 

 

 

 

 

IV  ПОСТУПАК ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

 Поступак постављања мањих монтажних објеката 

Постављање мањих монтажних објеката /киоска/, вршиће се на појединачним локацијама одређеним овим 

Програмом и по поступку предвиђеним Одлуком о постављању привремених монтажних објеката - киоска 

на подручју општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 17/2019) и овим Програмом на локацијама 

одређеним. 

Одлуку о покретању поступка за давање на коришћење локације за киоск прикупљањем писмених понуда и 

јавним надметањем, у складу са Програмом, расписује Општинско веће општине Топола. Поступак спроводи 

Комисија која има председника и четири члана, који се одређују у одлуци о покретању поступка. 

Учесник огласа, коме је коначним решењем дата локација за постављање киоска, дужан је да у року од пет 

дана од дана пријема позива за закључење уговора, закључи уговор о коришћењу локације. 

Уговор о коришћењу локације у име општине закључује председник општине или лице које он овласти. 

 

 Поступак постављања мањих монтажних објеката отвореног типа 

Постављање мањих монтажних објеката отвореног типа вршиће се на за то предвиђеној локацији М8 на к.п. 

1684. К.О Топола варош. 

Постављање мањих монтажних објеката отвореног типа вршиће Општина Топола, а објекти ће бити дати на 

коришћење јавним огласом и по поступку дефинисаном за мање монтажне објекте - киоске Одлуком о 

постављању мањих монтажних привремених објеката на површинама јавне намене на територији општине 

Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 7/2018); уз разлику што се уместо јавне површине за постављање 

киоска издаје и мањи монтажни објекат отвореног типа. 

 Поступак постављања башати угоститељског објекта 

Постављање башти угоститељских објеката вршиће се на појединачним локацијама одређеним овим 

Програмом и по поступку предвиђеним Одлуком о постављању мањих монтажних привремених објеката на 

површинама јавне намене на територији општине Топола („Сл. гласник  СО Топола“ бр. 7/2018) 

Башта угоститељског објекта се поставља на основу Решења које доноси надлежни орган општинске управе ( 

Одељење за комуналне делатности) по захтеву странке. 

 

V. ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ 

ОБЈЕКАТА 

На локацијама које су приказане у графичком делу Програма постављају се типски мањи монтажни објекти – 

киосци. Програмом су предвиђена 2 типа мањих монтажних објеката ТИП_1 – димензија 3,50 х 3,00 м и 

ТИП_2 – димензија 4,00 х 2,6 м . ТИП_1 има два модела( подтипа) ТИП_1а – мањи монтажни објеката киоск 

и ТИП_1б – мањи монтажни објекта за услужне делатности. 

Посебан тип киоска је киоск у склопу аутобуског стајалишта. Према облику одговара киоску ТИП_1 уз 

додатак надстрешнице аутобуског стајалишта. 

На локацијама ( као што је нпр. ул. Кнегиње Зорке) где постоје просторне могућности могуће је поставити 

или један или други планирани тип киоска. На локацијама (где је предвиђено постављање више киоска) 

могуће је постављање само киоска ТИП_1. 

Локације за постављање монтажних објеката – КИОСКА дефинисане су на основу извршене валоризације 

постојећих монтажних (привремених) објеката и анализе расположивог простора у оквиру изграђеног јавног 

грађевинског земљишта у насељу Топола. 
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 Планиране локације мањих монтажних објеката - КИОСКА 

- Локација М1 (локација број 44 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа 

(к.п.бр. 1751, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени објекат заменити 

типским монтажним објектом; 

- Локација М2 (локација број 45 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа 

(к.п.бр. 2804/1, 1751 и 1749 КО Топола) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат посебне 

врсте који представља киоск у склопу аутобуског стајалишта; 

- Локација М3 (локација број 46 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа 

(к.п.бр. 2804/1 и 1749, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М4 (локација број 47 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа 

(к.п.бр. 1751, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М5 (локација број 16б по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа 

(к.п.бр. 2804/1, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М6 (локација број 11 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део 

к.п.бр. 2804/1, испред к.п.бр. 1695, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени 

објекат заменити типским монтажним објектом; 

- Локација М7 (локација број 11 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део 

к.п.бр. 2804/1, испред к.п.бр. 1695, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени 

објекат заменити типским монтажним објектом; 

- Локација М9 (локација број 6 по програму из 2004.године): локација у улици Књегиње Зорке (део к.п.бр. 

1513, испред к.п.бр. 1512, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени објекат 

заменити типским монтажним објектом; 

- Локација М10 (локација број 27 по програму из 2004.године): локација у улици Књегиње Зорке (део 

к.п.бр. 1676, испред к.п.бр. 1512, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени 

објекат заменити типским монтажним објектом; 

- Локација М11 (локација број 15 по програму из 2004.године): локација у улици Књегиње Зорке (део 

к.п.бр. 1528, испред к.п.бр. 1512, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени 

објекат заменити типским монтажним објектом; 

- Локација М12 (локација број 8 по програму из 2004.године): локација у улици Миливоја Петровића 

Блазнавца (део к.п.бр. 1533, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени објекат 

заменити типским монтажним објектом; 

- Локација М13 (локација број 38 по програму из 2004.године): локација у улици Миливоја Петровића 

Блазнавца (део к.п.бр. 1533, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М14 (локација број 39 по програму из 2004.године): локација у улици Миливоја Петровића 

Блазнавца (део к.п.бр. 1548, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М15 (локација број 40 по програму из 2004.године): локација у улици Миливоја Петровића 

Блазнавца (део к.п.бр. 1548, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М16 (локација број 41 по програму из 2004.године): локација у улици Радоја Домановића (део 

к.п.бр. 1548, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М17 (локација број 42 по програму из 2004.године): локација у улици Радоја Домановића (део 

к.п.бр. 1548, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М18 (локација број 43 по програму из 2004.године): локација у улици Радоја Домановића (део 

к.п.бр. 1548, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М19 (локација број 3 по програму из 2004.године): локација у Булевару краљу Александра I 

(део к.п.бр. 2812, испред 1489, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени објекат 

заменити типским монтажним објектом; 

- Локација М20 (локација број 16а по програму из 2004.године): локација у Булевару краљу Александра I 

(део к.п.бр. 2812, испред 1489, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М21 (локација број 4 по програму из 2004.године): локација у Булевару краљу Александра I 

(део к.п.бр. 2812, испред 1488, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени објекат 

заменити типским монтажним објектом; 

- Локација М22 (локација број 5б по програму из 2004.године): локација у Булевару краљу Александра I 

(део к.п.бр. 2812, испред 1488, КО Топола варош) се задржава, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М23 (локација број 22 по програму из 2004.године): локација у Булевару краљу Александра I 

(део к.п.бр. 2812, испред 1487, КО Топола варош) се задржава, постојећи монтажни – привремени објекат 

заменити типским монтажним објектом; 

- Локација М24 (нова локација): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 815/5) се формира као 

нова локација, поставити нови типски монтажни објекат; 
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- Локација М25 (нова локација): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 815/5) се формира као 

нова локација, поставити нови типски монтажни објекат; 

- Локација М26 (нова локација): локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, КО Топола) се 

формира као нова локација, поставити нови типски монтажни објекат посебне врсте који представља 

киоск у склопу аутобуског стајалишта; 

 

 Планирана површина за постављање мањих монтажних отворених објеката 

- Локација М8: локација у улици Краљице Марије (део к.п.бр. 1694, КО Топола варош), поставити 

минимум 5 типских отворених монтажних објеката; 

 

 Планиране локације башти угоститељских објеката 

- Локација Б1: локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 2804/1, испред к.п.бр. 1757, КО Топола 

варош) у површини од 18.2м²; 

- Локација Б2: локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 2804/1, испред к.п.бр. 1757, КО Топола 

варош) у површини од 31.6м²; 

- Локација Б3: локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 2804/1, испред к.п.бр. 1670/2, КО Топола 

варош) у површини од 7.8м²; 

- Локација Б4: локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, испред к.п.бр. 1654, КО Топола 

варош) у површини од 10.2м²; 

- Локација Б5: локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, испред к.п.бр. 1656, КО Топола 

варош) у површини од 6.7м²; 

- Локација Б6: локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, испред к.п.бр. 1668, КО Топола 

варош) у површини од 10.5м²; 

- Локација Б7: локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, испред к.п.бр. 1662, КО Топола 

варош) у површини од 7.3м²; 

- Локација Б8: локација у улици Књегиње Зорке (део к.п.бр. 1513, испред к.п.бр. 1518/1, КО Топола 

варош) у површини од 46.4м²; 

- Локација Б9: локација у улици Књегиње Зорке (део к.п.бр. 1513, испред к.п.бр. 1515, КО Топола варош) 

у површини од 44м²; 

- Локација Б10: локација у улици Књегиње Зорке (део к.п.бр. 1513, испред к.п.бр. 1516/1, КО Топола 

варош) у површини од 19м²; 

- Локација Б11: локација у улици Књегиње Зорке (део к.п.бр. 1513, испред к.п.бр. 1512, КО Топола варош) 

у површини од 12.6м²; 

- Локација Б12: локација у улици Књегиње Зорке (део к.п.бр. 1513, испред к.п.бр. 1687, КО Топола варош) 

у површини од 48.4м²; 

- Локација Б13: локација у улици Књегиње Зорке (део к.п.бр. 1513, испред к.п.бр. 1701/3, КО Топола 

варош) у површини од 46.1м²; 

- Локација Б15: локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 2804/1, испред к.п.бр. 597, КО Топола 

варош) у површини од 42.6м²; 

- Локација Б16: локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, испред к.п.бр. 1525, КО Топола 

варош) у површини од 13.5м²; 

- Локација Б17: локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, испред к.п.бр. 1486, КО Топола 

варош) у површини од 19.7м²; 

- Локација Б18: локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, испред к.п.бр. 1484, КО Топола 

варош) у површини од 49.6м²; 

- Локација Б19: локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, испред к.п.бр. 1542, КО Топола 

варош) у површини од 27.7.6м²; 

- Локација Б20: локација у Булевару краља Александра I (део к.п.бр. 2812, испред к.п.бр. 1550, КО Топола 

варош) у површини од 35.9м²; 

- Локација Б21: локација у улици Краљице Марије (део к.п.бр. 2816, испред к.п.бр. 1701/3, КО  Топола 

варош) у површини од 59.8м²; 

- Локација Б22: локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 2804/1, испред к.п.бр. 818, КО  Топола 

варош) у површини од 18.2м²; 

- Локација Б23: локација у главној улици у Наталинцима (део к.п.бр. 1465/1, испред к.п.бр. 1251 и 1252, 

КО Наталинци) у површини од 15.8м²; 

- Локација Б24: локација у главној улици у Наталинцима (део к.п.бр. 1465/1, испред к.п.бр. 1378, КО 

Наталинци) у површини од 10.4м²; 

- Локација Б25: локација у главној улици у Наталинцима (део к.п.бр. 1465/1, испред к.п.бр. 1395/1,  КО 

Наталинци) у површини од 9.5м²; 
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- Локација Б26: локација у главној улици у Наталинцима (део к.п.бр. 1465/1, испред к.п.бр. 1366, КО 

Наталинци) у површини од 25м²; 

- Локација Б27: локација на раскрсници државних путева II реда (део к.п.бр. 2241, испред к.п.бр. 2247/1, 

КО Доња Шаторња) у површини од 33.5м²; 

 

VI ТИПСКИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ – ПРЕПОРУЧЕНИ ТИП 

 

 Технички Опис типског монтажног објекта: Димензије 

Димензије монтажног објекта су максимална површина 10,5м² и предвиђено је постављање два типа мањих 

монтажних објеката - ТИП_1 - 2,4 х 3,6м и ТИП_2 - 2,4 х 4,2м² 

Димензије отвореног монтажног објекта су максимална површина 2м² и предвиђено је постављање - ТИП_3 

– 1,0 х 2,0м 

Оптерећење 

Оптерећење које треба да „трпи“ монтажни објекат је: 

кров: 2,5 kN/m² 

под: 2,5 kN/m² 

зид: 2,0 kN/m² 

Опис 

Модеран дизајн, коришћење комбинације материјала алуминијум, инокс, поцинковани лим, фасадни ламинат 

– узорак / имитација дрвета и стакло. 

Бочне површине се попуњавају са рекламним витринама, чиме се мањи монтажни објекти боље 

ислоришћавају и визуелно употпуњују. Витрине за оглашавање на бочним странама треба да садрже 

осветљење. 

Унутар самих мањих монтажних објеката постоји простор за уградне рекламне фрижидере, ТИП_1 за један 

рекламни фрижидер, ТИП_2 за два рекламана фрижидера. 

Конструкција 

Конструкција је од челика, поцинковани пластифицирани профили у боји (антрацит) 

Зидови 

Полиуретански панели равни, у боји – антрацит, уз додатак детаља од фасадног ламината имитације дрвета. 

Отвори 

Алуминијумска врата и прозори. Стакло 4-12-4 мм. 

Реклaмна кровна капа 

Висине 35 цм, препуштена са страна киоска по 30 цм 

Тенда / надстрешница 

Заштита од сунца. У дужини кровне капе, испод капе са избачајем од 1,2- 1,5 м. Материјал у складу са 

стандадима у боји прилагођеној условима локација (претежно нежније нијансе - беж, светло сива). 

 

VII ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ПРИМЕНЕ ПРОГРАМА 

Програм се доноси на период од 5 година. 

Програм усваја Општинско веће општине Топола. 

Усвајањем овог програма престаје да важи Програм за постављање монтажних објеката на изграђеном 

јавном грађевинском земљишту из 2004. Године 

 

VIII ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Графички прилози 
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територији Радарског центра „Букуља“  Страна 1. 

 

2.Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу винарије „Абердар“ у 

Доњој Шаторњи на потецу Главица  Страна 1. 

 

3.Олука о не приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину 

плана детаљне регулације за изградњу винарије „Абердар“ у Доњој Шаторњи 

на потецу Главица Страна 3. 

 

4.Олука о другој измени и допуни одлуке о буџету Општине Топола  Страна 4. 

 

5.Измена Кадровског плана општине Топола за 2021. годину  Страна 144. 

 

6.Решење о усвајању Извештаја о извршењу прихода и примања, расхода и 

издатака Одлуке о буџету општине Топола за период 01.01 до 30.06.2021. године  Страна 148. 

 

7.Одлука о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о поверавању 

обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на 

територији општине Топола  Страна 191. 

 

8.Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

стамбеног предузећа „Топола“ Топола  Страна 206. 

 

9.Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

на територији општине Топола за 2021. годину  Страна 209. 

 

10.Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине 

Топола за 2021. годину  Страна 279. 

 

11.Решење о усвајању Извештаја о раду Општинског већа општине Топола за 

период 01.01.2021-30.06.2021.године  Страна 342. 

 

12.Решење о усвајању Извештаја о раду Општиске управе општине Топола за 2020. 

годину  Страна 342. 

 

13.Решење о усвајању Извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола за школску 2021/22 годину  Страна 343. 

 

14.Решење о сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Софија 

Ристић“ Топола за школску 2021/22 годину  Страна 343. 

 

15.Решење о усвајању Извештаја о пословању Јавног комуналног стамбеног 

предузећа „Топола“ Топола за 2020. годину  Страна 343. 

 

16.Решење о сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања Јавног 

комуналног стамбеног предузећа „Топола“ Топола за 2021. годину  Страна 343. 

 

17.Решење о разрешавању и именовању члана Школског одбора СШ „Краљ Петар 

I“ Топола  Страна 344. 

 

18.Решење о именовању Општинског савета родитеља општине Топола  Страна 344. 

 

19.Решење о измени решења о образовању Општинског штаба за ванредне 

ситуације  Страна 345. 
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20.Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Топола  Страна 346. 

 

21.Решење о допуни решења о образовању Комисије за именовање директора 

јавних предузећа општине Топола  Страна 347.   

 

22.Закључак о реализацији II фазе Програма гасификације општине Топола за 

2018. до 2023. године  Страна 347. 

 

23.Решење о сагласности на Програм рада зимске службе за 2021/2022. годину  Страна 362. 

 

24. Решење о давању Овлашћења Весни Павловић-Костић и Снежана Јеремић за 

вршење контроле спровођења Програма зимске службе за 2021/2022. годину  Страна 371. 

 

25.Закључак о давању сагласности на закључење Споразума о заинтересованости 

јединица локалне самоуправе о успостављању сарадње  Страна 372. 

 

26.Одлука о усвајању Предлога Програма постављања монтажних објеката и 

башти угоститељских објеката на територији општине Топола  Страна 372. 
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