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ПОЗДРАВНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Поштовани суграђани,
Планирање сопственог развоја израз је одговорности за будућност наше општине. Пред Вама
је план развоја Општине Бачка Топола који као кровни документ развојног планирања, у
складу са визијом којој тежимо, у периоду од 2022. до 2030. године, препознаје потребе наше
локалне заједнице и дефинише правце у којима треба да усмеравамо будуће инвестиције.
Концепт развоја Општине Бачка Топола за наредни период јесте унапређење квалитета
живота грађана, унапређење и развој јавне инфраструктуре уз инвестициона улагања,
унапређење животне средине и развој привреде. Овим документом се уводе нове развојне
парадигме и теме које одговарају на савремене потребе општине, док се истовремено
настављају и реализују велики инвестициони пројекти.
План развоја Општине Бачка Топола дефинише мере за реализацију приоритетних циљева
по развојним правцима који чине стубове одрживог развоја. Локално-економски развој,
равномеран просперитет у урбаним и руралним срединама, модернизација инфраструктуре,
унапређење туризма и животне средине, као и друштвени развој јесу трајна опредељења
наше општине. У наредном периоду општину Бачка Топола видим као место које је пожељно
за живот грађана који у њему живе, раде и инвестирају, као општину развијене и динамичне
економије, као мултикултуралну средину која има чиме да се похвали.
План развоја представља резултат заједничког рада представника грађана, релевантних
установа, привреде, невладиног сектора и локалне самоуправе. Захваљујем се свима, који су
помогли у изради овог развојног документа, са уверењем да ћемо заједнички радити на
остварењу постављених циљева и приоритета.
Адриан Сатмари
Председник општине Бачка Топола
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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА
SWOT – (АКРОНИМ ЕНГЛЕСКИХ РЕЧИ:-STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES,
THREATS- СНАГЕ, СЛАБОСТИ, ПРИЛИКЕ, ПРЕТЊЕ)
ЕУ – ЕВРОПСКА УНИЈА
УН – УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ
РС – РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПВ – АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
БТ – БАЧКА ТОПОЛА
СЛОР – СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ЛС – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ППП - ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ОО ЦК – ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА
ЈП – ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЦСР – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЈКП – ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РСД – РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДИНАР
ЕУР – ЕВРО
ЈЛС – ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
НСЗ – НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ЦОР УН – ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
ОИЕ – ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ВИП ДОО – ВОЈВОЂАНСКИ ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК ДОО
ОВ – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ИТ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ЕЕ – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
ЛЕАП – ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН
ГИС – ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
АПРТ ОБТ – АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
МЗ – МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
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1. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
БАЧКА ТОПОЛА И ЦИЉЕВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Увод
Општина Бачка Топола је у мају 2021. године приступила процесу израде Плана развоја за период
2022 - 2030. у складу са Законом о планском систему Републике Србије.
Стручну подршку у изради Плана развоја Општине Бачка Топола пружала је Асоцијација за развој
општине Бачка Топола, дугогодишњи партнер локалне самоуправе на таквим пословима, док је АПВ
кроз суфинансирање пројекта израде Плана развоја Општине Бачка Топола посредством
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
финансијски подржала процес и израду документа.
Пројекат је реализован у периоду септембар 2021- фебруар 2022. године и омогућио је припрему
Плана развоја Општине Бачка Топола на основу актуелно доступних методолошких смерница, пре
свега захваљујући издањима Сталне конференције градова и општина, а посебно желимо
напоменути „Смернице за израду планова развоја јединица локалне самоуправе” 1
Термини изражени у Плану развоја Општине Бачка Топола у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски род лица на која се односе.
Методолошки приступ и процес израде
Према Закону у планском систему Републике Србије, план развоја је дугорочни документ развојног
планирања који усваја скупштина јединице локалне самоуправе на период од најмање седам година.
Према наведеном Закону, основни елементи плана развоја су: анализа постојећег стања, визија,
приоритетни циљеви и преглед мера којима се достижу предложени циљеви, са краћим описом.
Предложене мере се детаљније разрађују средњорочним планом јединице локалне самоуправе и
документима јавне политике.
План развоја представља документ интегрисаног планирања полазећи од основне претпоставке
међузависности природних, друштвених и економских система, са циљем достизања синергијских
ефеката, уз задржавања основног фокуса сваког од сектора.
Како и Агенда 2030 планира, свих 17 циљева се интегрише на начин да се укључују три димензије
одрживог развоја: економски раст, социјална инклузија и заштита животне средине.
Када је реч о процесу дефинисања плана развоја, израда се базира на стандардној методологији, која
се може представити кроз неколико фаза:
 Фаза припреме процеса
 Фаза реализације процеса и развоја документа
 Фаза дефинисања модела за праћење, вредновање и извештавање са структуром
одговорности
Фаза припреме процеса подразумева дефинисање тима јединице локалне самоуправе који
административно и технички води целокупан процес израде плана, и који је задужен за
организационе активности око реализације пројекта израде плана развоја.
У ово фази се врши анализа заинтересованих страна и израђује матрица матрица заинтересованих
страна. Матрица треба да обухвати све најважније актере, а који се укрштају према утицају и значају
који имају на подручју за који се план израђује. Израђена матрица заинтересованих страна
представља подлогу за предлагање чланова радних тела, структуираних у једну или више тематских
група, у зависности од броја и структуре актера, као и специфичности подручја.
1

Издавач: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Пројекат Подршка реформи јавне управе у Србији, Београд,
Април 2020. године
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У случају општине Бачка Топола, анализу су заједнички израдили чланови Тима за израду Плана
развоја и сарадници Асоцијације за развој општине Бачка Топола и на тај начин је дефинисан списак
позваних на секторске радне састанке. Пре почетка процеса израде плана развоја, извршена је
евалуација реализације планских докумената којима истиче рок важења, а које нови план замењује.
Стратегија одрживог развоја општине Бачка Топола 2010-2020 је истекла 2020. године.
Фаза реализације процеса и развоја документа реализује се кроз транспарентни партиципативни
процес у који су укључени сви препознати локални актери, као што су представници различитих
институција и организација (научно-истраживачке, развојне агенције, доносиоци одлука са виших
нивоа власти, експерти) са циљем пружања стручне и техничке помоћи, односно пружање подршке
у решавању препознатих проблема или имплементацији могућих мера. Фаза развоја докумената
подразумева два, међусобно условљена корака: анализу постојећег стања и дефинисање визије,
приоритетних циљева и мера
 Анализа постојећег стања подразумева прикупљање и обраду података из примарних и
секундарних извора. Секундарни подаци се прикупљају из званичне статистике, док начини
прикупљања примарних података могу бити различити (упитници, анкете, интервјуи, друго),
а на избор начина прикупљања података утиче расположиво време и доступни људски
ресурси за прикупљање и обраду. Анализа постојећег стања реализује се и представља према
областима, а то су у најширем оквиру комунална, друштвена и економска инфраструктура са
подобластима. Поред анализе постојећег стања, извршене на основу доступних података,
представници радних тела израђују и SWOT матрицу, која представља најзначајнији алат у
процесу планирања. У случају Општине Бачка Топола, израђене су три секторске SWOT
анализе и једна обједињена SWOT анализа.
 Дефинисање визије, приоритетних циљева и мера подразумева партиципативни процес у
виду консултација, у који су укључени раније идентификовани локални актери организовани
кроз тематске групе. Технике консултација могу бити различите, а у овом процесу су
коришћене: фокус групе, округли столови, панели, онлине анкете и директни интерјуи.
 Визија представља жељено стање у будућности. Визија се добија процесом
брејнсторминга на састанцима тематских група. Дефинисана визија треба да је
инспиративна и амбициозна, кратка и лака за памћење, достижна и мерљива, али и да
локалну самоуправу, за коју се врши планирање, диференција од других подручја.
 Развојни правци су области, у којима су дефинисани Приоритетни циљеви.
Приоритетни циљеви су пројекције жељеног стања које доприносе остварењу визије,
а постижу се спровођењем мера, односно групе мера, при чему се свака мера, односно
група мера обавезно везује за конкретан приоритетан циљ. Циљеви се утврђују тако
да буду прецизни, мерљиви, прихватљиви, реални и временски одређени. На нивоу
приоритетног циља дефинишу се показатељи учинка (показатељи исхода), што
подразумева утврђивање почетне вредности, циљане вредности и извора
верификације.
 Мере представљају скуп активности чије се предузимање планира ради остварења
приоритетних циљева, односно достизања постављене визије. Мере могу бити
различите по својој врсти и начину деловања, а за остварење постављеног циља
потребна је реализација једне или више мера, које могу бити међусобно условљене.
Мере, према горе поменутој Уредби, могу бити: регулаторне, подстицајне,
информативно - едукативне, обезбеђење добара и пружање услуга, институционално
управљачко-организационе.

8
Након израде Плана развоја локална самоуправа организује презентацију плана пред широм
локалном заједницом, као и јавну расправу. Након јавне расправе, План развоја јединице локалне
самоуправе, на предлог Већа, усваја Скупштина локалне самоуправе.
Општина Бачка Топола је 28.09.2021. године одлуком Општинског већа, приступила процесу израде
Плана развоја Општине Бачка Топола за период 2022-2030., и тим поводом именовала координатора
и Тим за израду Плана развоја. Једна од првих активности била је израда матрице заинтересованих
страна, где су препознати најзначајнији актери са подручја, из приватног, цивилног и јавног сектора,
који су подељени у три тематске групе (друштвени развој и квалитет живота, урбани развој и
заштита животне средине/комуналне делатности и локални економски/привредни развој).
Тематске групе су у периоду септембар – новембар 2021. године кроз радне састанке и радионице,
идентификовале све елементе који чине овај План.
У намери да се процес анализа постојећег стања и дефинисање визије и приоритетних циљева учини
доступним што већем броју суграђана, организована је и онлине, анонимна анкета за грађане, у
периоду од 18.10.2021. до 05.11.2021. године Анкету је попунило 186 особа на српском и мађарском
језику. Од свих учесника, њих шест је изразило жељу да дају додатни допринос дефинисању неке
секторске политике и у ту сврху, посебно су анкетирани од стране стручног тима за израду Плана
развоја.
У прилогу овог документа, заједно са Одлуком о приступању изради и решењима о именовању тима
и координатора, налазе се и састав секторских радних група и статистички подаци везано за онлине
анкету.
Општина Бачка Топола је у процесу дефинисања Плана развоја за период 2022-2030. у
потпуности поштовала претходно представљену методологију и реализовала све предвиђене
фазе и активности.
Током дефинисања приоритетних циљева, са посебном пажњом су анализирани Циљеви
одрживог развоја УН (Агенда 2030) и приоритети Европске уније у периоду 2021-2027.
проверавајући, које су то мере које су значајне у локалном контексту, а чија имплементација
доприноси постизању једног или више циљева одрживог развоја УН, или приоритета ЕУ.
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Циљеви одрживог развоја (Агенда 2030)
Једна од методолошких препорука која је испоштована приликом израде Плана развоја је да је
приликом представљања резултата анализа направљена веза са тзв. Циљевима одрживог развоја
(Агенда 2030), односно да је урађена тзв. локализација циљева и индикатора.
Агенда 2030 представља јединствену стратегију која подразумева мобилизацију ресурса свих држава
како би били остварени циљеви до 2030. Агенду чини 17 циљева, и у оквиру њих 169 подциљева
мерених уз помоћ 231 показатеља.
Допринос остваривању циљева одрживог развоја у потпуности је процес компатибилан са процесом
приступања Европској унији, што је посебно значајно за земље Западног Балкана, а тиме и
Републику Србију. Постизањем циљева одрживог развоја, земље кандидати истовремено испуњавају
своју обавезу ка приступању ЕУ, односно имплементација циљева одрживог развоја подржава
процес интеграције у ЕУ (циљеви одрживог развоја компатибилни су са ЕУ преговарачким
поглављима)
Циљеви одрживог развоја се спроводе на националном, регионалном и локалном ниву, а
прилагођавање глобалних циљева нижим нивоима планирања посматра се као ”локализација циљева
одрживог развоја”. Локализација се односи на то како локалне власти у процесу планирања
подржавају циљеве одрживог развоја акцијама одоздо према горе. Око 65% циљева из Агенде 2030
не може се реализовати без доприноса регионалних и локалних власти
Локалне власти заједно са представницима цивилног и приватног сектора локализују глобалне
циљеве и стављају их у локални контекст, односно интегришу их у планове развоја своје локалне
заједнице.
Из свега наведеног произилази да локалне самоуправе у процесу дефинисања приоритетних циљева
и мера у оквиру Плана развоја, имају обавезу да исте представе и у контексту доприноса циљевима
одрживог развоја.
Општина Бачка Топола је приликом дефинисања приоритетних циљева и мера, као и показатеља
исхода, водила рачуна о локализацији циљева одрживог развоја, јасно наглашавајући везу. Приликом
одабира мера, Општина Бачка Топола се примарно водила питањем које су то мере које су значајне
у локалном контексту, а чија имплементација доприноси постизању једног или више циљева
одрживог развоја.
Поред наведеног, такође се приликом израде Плана развоја водило рачуна о усклађености са новом
европском кохезионом политиком за период 2021-2027.
Кохезиона политика, позната и као Регионална политика, представља главну инвестициону
политику Европске уније, која доприноси стварању нових радних места, побољшању квалитета
живота грађана и повећању укупног економског развоја како држава чланица, тако и ЕУ у целини.
У периоду 2021-2027 кохезиона политика ће се фокусирати на 5 приоритетних области:
 Паметнија Европа кроз иновације, дигитализацију, економску трансформацију и подршку
малим и средњим предузећима.
 Зеленија Европа без угљен-диоксида, спровођењем Паришког споразума и улагањем у
енергетску транзицију, обновљиве изворе и борбу против климатских промена
 Повезанија Европа са стратешким транспортним и дигиталним мрежама
 Социјалнија Европа, достизање стуба социјалних права ЕУ и подршка квалитетном
запошљавању, образовању, вештинама, социјалној инклузији и једнаком приступу здравственој
заштити
 Европа ближа грађанима, подржавањем локалних стратегија развоја и одрживог урбаног развоја
широм ЕУ.
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2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ
2.1. Географски положај
Општина Бачка Топола налази се у Војводини, Република Србија, у средишњем делу Бачке.
Територија општине граничи се са седам војвођанских општина – на
северу са општином Суботица, на североистоку са општином Сента, на
истоку са општином Ада, на југоистоку са општином Бечеј, на југу са
општином Мали Иђош, на југозападу са општином Кула и на западу са
општином Сомбор. Општина Бачка Топола има неправилан облик са
дужом осом правца северозапад-југоисток. Територија општине заузима
површину од 596 км², што чини 6,46 % територије Бачке и 2,77 %
територије Војводине.
Према попису становништва из 2011. године, општина Бачка Топола има
33.321 становника, док је процењен број 30.628 за 2019. годину.
Карактеристика бачкотополског простора је његов „копнени“ карактер –
удаљен је од Дунава и Тисе, а нема непосредну везу ни са Великим бачким
каналом. Из централног положаја овог простора између Тисе и Дунава
произлази да је бачкотополски простор одувек био транзитна територија у правцу исток–запад, али
и у правцу север–југ.
Општина Бачка Топола и данас има веома повољан саобраћајно –
географски положај. Кроз њу пролазе међународни пут Е – 75 и
међународна железничка магистрала Будимпешта – Суботица –
Београд. Ту се укрштају и асфалтни путеви регионалног значаја Сента
– Сомбор и Бечеј – Бајмок и велики број локалних путева који имају
значај у повезивању двадесет три насеља општине с друштвеним и
административним центром – градом Бачком Тополом.
Бачкотополска општина има 23 насеља организованих кроз 15 месних заједница
Број становника општине Бачка Топола, по насељима, попис из 2011. године:
1 Багремово
151
12 Мали Београд
456
2 Бајша
2297
13 Мићуново
469
3 Бачка Топола
14573
14 Ново Орахово
1768
4 Бачки Соколац
480
15 Његошево
534
5 Богараш
83
16 Томиславци
541
6 Горња Рогатица
409
17 Панонија
607
7 Гунарош
1264
18 Пачир
2580
8 Зобнатица
238
19 Победа
271
9 Кавило
177
20 Светићево
147
10 Карађорђево
468
21 Средњи Салаш
104
11 Криваја
653
22 Стара Моравица
5051
23 Оборњача
0
33321
УКУПНО:
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2.2. Кратак историјат општине Бачка Топола
Град Бачка Топола налази се у јужном делу области између Дунава и
Тисе, у централном делу некадашње Бач-бодрошке жупаније, односно
у средишњем делу садашње Бачке. Захваљујући повољном
географском положају, ова локација била је настањена још у
праисторији. Археолози су у месној циглани, у слоју на дубини 6-7
метара, нашли угљенисане остатке дрвене праисторијске ловачке
настамбе. Недалеко од града, у тзв. Пчеларској долини откривено је
сарматско, аварско и мађарско гробље, као и остаци насеља. Мало
даље налази се брежуљак Пустатемплом са остацима средњовековне
католичке цркве. Први писани податак о граду потиче из 1462. године,
када је краљ Матија Корвин својој мајци Јелисавети Силађи поклонио
више насеља, међу њима и Фибаyцх, данашњу Бачку Тополу (ово
гледиште је у новије време стављено под знак питања), мађарско село
уништено приликом продора Турака. Касније је на данашњој локацији
Бачке Тополе подигнуто мање насеље које се помиње у турским
дефтерима из 1580, 1582. и 1590. године, као село са 21, односно 23
опорезоване куће.
Назив Топола први пут се спомиње 1543. године у пореским списима надбискупије Калоча, затим
1655. и поново 1665. године. Многи га повезују са словенским називом за дрво тополу, које је
својевремено било веома распрострањено на овом подручју. Аустријска војна команда је храну за
војску у време бечког рата прибављала са поново освојених територија. Тако је војни порез за насеље
Топола 1686. године износио 220 мера пшенице, 24 говеда и 1.200 форинти годишње. Судећи према
висини разрезаног пореза, радило се о највећем насељу у околини. У време Ракоцијевог устанка,
куруци су 1704. године опустошили и уништили цео овај крај, па тако и Тополу.
Године 1731. она се помиње само као пустара која је до
1740. припадала петроварадинским војним шанчевима.
Тополску пустару је председник бечке камаре Антал
Грашалкович сврстао међу прве насељиве локације Бачбодрошке жупаније, те је процес њеног насељавања
започео 1750. године под вођством слободњака Ференца
Чичовског (касније Чизовски). Из северних делова
Мађарске доселило се 200 мађарских и словачких
породица којима је, уместо дотадашњег кметског
статуса, потврђен уговорни положај: били су ослобођени
жупанијског пореза у трајању од 4 године, камарилског
на 2 године и трајно од плаћања црквене десетине и
пореза на баште. Камара им је уз то обезбедила и дрвену
грађу за куће. Насељеницима је у почетку, ипак, било тешко. Пшеница, посејана семеном добијеним
од државе, добро је понела, али ју је пре жетве 1753. изгазило и уништило велико крдо коња Адама
Чупора. Оскудица жита потрајала је годинама, насеље се полако опорављало и коначно оснажило.
Године 1772. Тополи се припаја суседна пустара Емушић, а 1792. године становници новцем
успевају да откупе обавезни кулук. Истински процват насеља, међутим, започиње 1803. године, када
цар Фрања И барону Палу Краију у знак признања за ратне заслуге (био је једини европски генерал
којем је успело да порази наполеонове трупе) дарује Тополу. Баронов син Ференц Краи је 1806.
године успео да за Тополу испослује ранг трговишта. Чланови породице Краи душом и телом
подржавају развој града: у њему граде свој каштел, засађују касније надалеко чувени парк, узгајају
расне коње и хртове цењене широм земље.
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Лоза Краијевих остаје без мушког потомка и њихово место 1852.
године заузима грофовска породица Зичи. Насеље се полако
опоравља. Године 1888. обновљена је римокатоличка црква
саграђена 1764.
Без обзира на добро обављене радове, стару цркву је све више
нагризао зуб времена, те су се челници града и римокатоличка
заједница одлучили за изградњу нове. Тако је у граду саграђен и у
јулу 1905. године посвећен један од највећих сакралних објеката
тадашње Мађарске (у њега може да стане 5.000 људи). Назив
Бачтопоља је у међувремену министарским указом 1904. године
преиначен поново у Топоља. Већи део града бива уништен у
огромном пожару 19. априла 1906.
Развој је током Првог светског рата донекле успорен и делимично
преусмерен. Трианонским миром је Бачка Топола потпала под
надлежност Краљевине СХС. У Другом светском рату 1941. године,
мађарске окупационе снаге су ушле у Бачку и задржале се до 1944. године, када партизани са руским
снагама ослобађају и Бачку Тополу.
Након Другог светског рата развој Бачке Тополе је доживео корените промене и кренуо новим
правцима. Почиње обимна изградња и снажна индустријализација, мења се и изглед и амбијент
града. Услед ратних дешавања 90-их година прошлог века, развој је стагнирао, а град и околина су
уназађени за целу једну деценију.
Данас општина Бачка Топола спада у средње развијене
општине Републике Србије.
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2.3. Организациона структура Општине Бачка Топола
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3. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
3.1. Сажетак анализе реализације Стратегије одрживог развоја Општине Бачка Топола
Стратегија одрживог развоја Општине Бачка Топола је усвојена за период 2010 – 2020 године, а
акциони план за њено спровођење, који као такав представља како својеврсну анализу реализације
првих пет година а тако акциони план за реализацију у наредних пет година, а усвојен је 2015. године
за период 2015-2020 година. Стратегија је израђена је по методологији СЛОР и поседује све елементе
који су требали да омогуће праћење и извештавање у идеалној ситуацији.
Преглед извода из листе индикатора одрживости
У анализи су представљени индикатори одрживог развоја из области заштите животне средине,
економског развоја, квалитета живота односно друштвених делатности и пољопривреде. Избор
индикатора је вршен на основу доступности званичних података на годишњем нивоу. Индикатори
који се користе за годишње праћење и извештавање су одабрани са званичне листе индикатора
Националне Стратегије одрживог развоја Републике Србије. У нашој општини ова листа индикатора
допуњена је са додатним скупом индикатора, односно индикаторима из области пољопривреде која
је креирана током израде Стратегије одрживог развоја општине Бачка Топола. Показатељи су
приказани табелерно као што се види на примеру следећег индикатора:
Индикатор

Извор
верификације

Подаци
за 2009

Подаци
за 2014

Подаци
за 2016

Подаци
за 2018

Подаци
за 2019

Подаци
за 2020

0,1794

0,1802

0,1886

Тренд

Циљ
2020

Индикатори одрживости: Заштита животне средине
Пречишћене отпадне воде
на систему одвођења [=
укупне пречишћене воде :
испуштене отпадне воде са
системом одвођења] хиљ.
м3
Проценат домаћинстава
прикључених на систем
одвођења отпадних вода/
канализацију (процена) [
=(број домаћин.
прикључених на систем
одвођења отпадних вода /
укупан број домаћин.x 100)]

Републички
Завод за
статистику,
публикација –
годишњак
Општине у
Републици
Србији
Републички
Завод за
статистику,
публикација –
годишњак
Општине у
Републици
Србији.

0,1709

0,1780

0,1695

(2008
год)

(2012
год)

(2014
год)

(2017
год)

(2018
год)

(2019
год)

12,14

12,53

12,70

13,31

13,32

13,40

(2009
год)

(2012
год)

(2014
год)

(2017
год)

(2018
год)

(2019
год)

Позитиван
учинак

Позитиван
учинак

↗

↗

Вредности приказаних индикатора у области заштите животне средине јасно указују на недовољно
развијену мрежу одвођења отпадних вода/ канализације, као и недостајуће капацитете за
пречишћавање отпадних вода, што су управо дефинисани као приоритети у датој области.
Анализа реализованих пројеката по областима, изворима финансирања и усклађености са
дефинисаним акционим планом 2015-2020
У анализи су приказане области/приоритети из стратегије у којима је остварен било какав напредак
што се потврђује започетом или потпуном реализацијом појединачних пројеката који су такође
наведени по стратешким приоритетима и по изворима финансирања.
Области / приоритети Акционог плана за спровођење Стратегије одрживог развоја општине Бачка
Топола за период 2015-2020 у којима је остварен напредак су следеће:
 Заштита животне средине
1.1. Обезбедити грађанима квалитетну воду за пиће у довољним количинама
1.3. Обезбедити систематско управљање отпадним водама на територији општине
1.4. Успоставити интегрални систем управљања комуналним,чврстим и анималним отпадом
1.5. Систематска брига о зеленим површинама
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 Квалитет живота и социјална осетљивост

2.1. Развој и непрекидно прилагођавање система социјалне заштите условима
2.2. Стварање услова за побољшање квалитета живота грађана:
2.2.1. Развој инфраструктуре
2.2.2.Развој културе и спорта
2.2.3. Здравство
2.2.7. Развој система образовања
2.2.8. Повећање енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије
 Привреда
3.1.1.: Повољно пословно окружење и предуслови за почетак, одржавање и раст бизниса
3.1.2. Стварање инфраструктуре која ће погодовати бржем привредном развоју целокупне општине
3.1.5. Развој туризма
 Пољопривреда
4.1.1. Стварање повољног пословног окружења за развој пољопривреде

Један од основних закључака претходних анализа је да је потребно систематски пратити реализацију
стратегије те на годишњем нивоу прикупљати податке. Такође важно би било годишње радити
овакав извештај или сличног формата који ће убудуће омогућити релевантним субјектима лакше
дефинисање приоритетних пројеката приликом планирања програмског буџета за наредну годину.
Пошто ће у наредним годинама обавеза локалне самоуправе бити извештавање о реализацији Плана
развоја односно средњорочног плана развоја ЛС,
верујемо да ће се тиме обезбедити
институционално систематско праћење реализације стратешких односно планских докумената.
Од укупно 233 приоритета у акционом плану за спровођење стратегије одрживог развоја, на 189 су
вршене интервенције са промењивим резултатима и ефикасност интервенција је могуће и потребно
анализирати даље за евентуално прилагођавање мера ради бољих резултата.
Већи је изазов додатно анализирати судбину оних 44 приоритета, где никакве иницијативе нису
покренуте. Као следећи корак, потребно је извршити детаљну анализу тих приоритета и утврдити
разлоге непокретања иницијатива и евентуално предвидети и алтернативни приступ ради
унапређења стања у дотичним областима.
Применом Закона о планском систему РС на нивоу локалне самоуправе тј. Израдом Плана развоја
локалне самоуправе и његовог средњорочног плана у великој мери ће се допринети изградњи
система у којем ће наведени стратешки документ у потпуности бити интегрисани са редовним
општинским радним процедурама.
Систем управљања треба прецизно да идентификује носиоце одговорне за имплементацију
појединих активности и да пружи прецизно дефинисана овлашћења и одговорности свих шефова
одељења за спровођење тог интегрисаног процеса у разумном временском року, као и интеграцију
акционог плана и стратешког документа са плановима, пројектима и активностима свих јавних и
приватних институција које су укључене као главни носиоци имплементације Плана развоја локалне
самоуправе (различите институције, органи јавне управе, јавна предузећа итд).
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3.2. Друштвени развој и квалитет живота
Сажетак и сумарни пресек стања и битних чињеница у вези са: Развојни правац 1.: ДРУШТВЕНИ
РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА у општини Бачка Топола
У периоду 2011-2019 смањен је број становника општине за 12,87% -податак за Србију: 4,15%
Стопа наталитета је мања, него просек у РС и просек у АПВ и мање је од већине суседних
општина
Стопа природног прираштаја је мања, него просек у РС и просек у АПВ и тек је нешто боља
од суседних општина
Стопа одустајања од школовања у основном образовању је већа него просечна стопа у РС и
просечна стопа у АПВ и од упоређиваних општина (4) је БТ друга по висини те стопе
Стопа одустајања од школовања у средњем образовању је већа него просечна стопа у РС и
просчна стопа у АПВ и од упоређиваних општина (4) у БТ је највиша
Број лекара на 1000 становника – мало изнад просека РС и АПВ и у рангу са упоређиваним
општинама што се тиче здравствене заштите деце, школске деце и омладине, док је
здравствена заштита одраслог становништва испод просека РС и АПВ, па и упоређиваних
општина, што је нереално, имајући у виду изазове, које представља разуђеност општине.
Изнад просека у односу на суседне општине и републички и покрајински просек је
организована и функционише здравствена заштита жена.
Посматрајући удео корисника социјалне заштите у укупном становништву (%) у општини БТ
у односу на суседне општине и републички и покрајински просек, може се закључити: са
11,51% БТ се поклапа са покрајинским просеком, изнад је републичког (10,30) и у средини
резултата у односу на суседне општине, који се крећу у распону 10,77- 12,60%
Стопа деце у сукобу са законом (18,48 ‰) је скоро дупло већа од републичког (10,00) и
покрајинског (13,20) просека, док је од Општине Кула значајна већа, а од Сенте и Бечеја
значајно мања.
Кад анализирамо удео правноснажно осуђених пунолетних лица према месту извршења у
укупном броју становништву (%, подаци за 2019. годину), са резултатом од 0,32 општина
Бачка Топола је безбеднија средина и од просека АПВ (0,47) и од републичког пројека (0,40),
а и од суседних општина (0,68 – 072)
Што се тиче учешћа корисника државних домова за смештај старих лица Општина Бачка
Топола има вишеструко мањи удео у односу на суседне општине, што говори о евидентној
потреби за таквом установом.
Посматрајући учешће расхода према делатностима у укупним расходима корисника
буџетских средстава (%) у односу на суседне општине и републички и покрајински просек
(2019. година) чињенице су:
 учешће расхода социјалне заштите у укупним расходима корисника буџетских
средстава у 2019. години Општине Бачка Топола од 13,1% чини значајно више од
републичког и покрајинског просека и Општине Сента док је за око 3% више од
општина Бечеј и Кула
 расходи за образовање чине 27% од укупних што је приближно исто са суседним
општинама и за 10% односно 15 % више од покрајинског односно републичког
просека
 за здравствену заштиту издвојени проценат у односу на републички и покрајински
просек и суседне општине је најмањи, те је у општини БТ- свега 12,6% , док су остали
у границама 13,3-37,3%
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3.2.1. Основни демографски подаци
Показатељи
Укупан број (попис 2011) :
Процењен број становника (2019)
Природни прираштај на 1000
становника(2019)
Смањење броја становника попис 2002 – 2011

Бачка Топола
33321
30628
- 8,5

Србија
7186862
6945235
- 5,3

12,87 %

4,15 %

По попису из 2011. године број становника општине је 33.321 али по подацима републичког завода
за статистику за 2019. годину процењује се да је укупан број становника 30.628, док је данас и тај
број умањен као последица негативног односа наталитета и морталитета, а такође и економске
миграције становништва. У периоду 2002/2011. односно између два пописа број становника општине
се смањио за 12,87% што је значајно више од просечне стопе опадања броја становника у Републици
Србији као целини где је број становника смањен за 4,15% у наведеном периоду.
Процењен број становника Општине Бачка Топола
2013.-2019. година

33,000
32,688

32,000

32,305
31,884
31,517

31,000

31,210
30,927
30,628

30,000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Национална структура становништва
Општина Бачка Топола је мултинационална средина и највећу етничку групацију чине Мађари са
57,94% од укупног броја становништва. Срби чине 29,50 % становништва, Црногорци 1,05%, Русини
0,76%, Словаци 0,36 % и остале етничке заједнице (Албанци, Бошњаци, Бугари, Буњевци, Горанци,
Југословени, Македонци, Муслимани, Немци, Роми, Румуни, Руси, Словенци, Украјинци, Хрвати,
Чеси и неопредељени као и регионална припадност) које заједно чине 10,39% укупног становништва
општине Бачка Топола.
Национална структура становништва
Општине Бачка Топола- Попис 2011. године

Мађари
Срби
Црногорци

0.36%
0.76%

Русини
10.39%

1.05%

Словаци
Остали

29.50%

57.94%
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У општини Бачка Топола вредност стопе наталитета у посматраном периоду, као што се види на
следећем дијаграму, је на приближном нивоу и у 2019. години износи 7,64, а стопа морталитета је
веома висока са вредношћу од 16,06, док је стопа природног прираштаја негативног предзнака и
износи -8,42 што је побољшање у односу на 2015. годину када је та вредност износила -10,07.
Стопе наталитета, морталитета и природног прираштаја (промил)Општина Бачка Топола 2015.-2019. година
20.00
17.69
16.85
16.13
16.06
15.86
15.00
7.62

7.74

8.14

7.50

7.64

2015

2016

2017

2018

2019

-7.72

-8.63

-8.42

-9.11

-10.07

10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00

Стопа наталитета

-20.00

Стопа природног прираштаја

Стопа морталитета

У следећем дијаграму приказани су подаци Општине Бачка Топола за 2019. годину и упоређују се
са подацима следећих општина: Кула, Сента и Бечеј а такође и у односу на покрајински и
републички просек
Стопе наталитета, морталитета и природног прираштаја у односу
на суседне општине и републички и покрајински просек (промил)- 2019. година
-20

-15

-10

-5

0

-8.42 Бачка Топола
-5.34
-5.48
-10.3
-11.42
-8.86
Стопа наталитета

5
7.64

10

15

20

16.06

РС

9.27

14.61

АПВ

9.17

14.65

Кула

7.18

Сента

8.69

Бечеј

8.03

25

17.48
20.11
16.89

Стопа природног прираштаја

Стопа морталитета
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3.2.2. Образовање
Образовна структура становништва
општина Бачка
Топола – попис
2011

Без
школске
спреме

Непотпуно
основно
образов.

Основно
образов.

Средње
образов.

Више
образов.

Високо
образов.

Укупно

671

4123

7649

13406

1294

1744

Мушко

236

1371

3399

7440

682

855

Женско

435

2752

4250

5966

612

889

Предшколско образовање
Предшколска установа „Бамби” Бачка Топола обухвата целокупну територију бачкотополске
општине у 13 објеката, 4 у граду и 9 у осталим насељима општине у којима је смештено око 800
деце, узраста од једне до 6,5 година односно до поласка у школу.
Васпитни рад се одвија на два језика, те се о наставном језику родитељи опредељују приликом уписа
у Установу, а такође по опредељењу родитеља, сва деца од 3 до 6,5 година имају могућност да уче
енглески језик.
У следећим дијаграмима приказани су подаци Општине Бачка Топола за 2019. годину и упоређују
се са подацима следећих општина: Кула, Сента и Бечеј а такође и у односу на покрајински и
републички просек
Обухват деце узраста од 0-3, од 3 до поласка у ППП и које похађају ППП (%)у односу на
суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
100.6
97.4

81.6

Деца
ППП

61.5
71.6
66.4
71.0
76.8
65.9

Деца
од
3
год.ППП
Деца
0─3
god.

18.0
21.3
16.7

0

113.9

89.9

АПВ
РС
Сента

86.2

Кула

27.6
28.1

Бечеј

26.6

Бачка Топола

30

60

90

120
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Основно и средње Образовање
У општини Бачка Топола постоји 8 основних школа и то две у самом центру општине Бачкој Тополи
и 6 у осталим насељима општине. Такође, у Бачкој Тополи функционише и Музичка школа на нивоу
основног образовања.
У општини Бачка Топола постоји 3 средње школе и то Гимназија и економска школа "Доситеј
Обрадовић", Бачка Топола, Средња техничка школа "Шинковић Јожеф", Бачка Топола и средња
пољопривредна школа Бачка Топола.
Стопа одустајања од школовања у основном образовању (%) у односу
на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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Стопа одустајања од школовања у средњем образовању (%) у односу
на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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У општини Бачка Топола стопа одустајања од школовања у основном образовању је прилично
висока (1.6) знатно изнад републичког и покрајинског просека и једино мања од општине Бечеј (4.0),
док је код средњошколског образовања стање још драстичније и наша општина са стопом од 2.4 има
ову негативну вредност вишу од предметних општина а такође и знатно је изнад републичког и
покрајинског просека.
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3.2.3. Здравствена заштита
На територији Општине Бачка Топола здравствену заштиту становништва обезбеђује Дом здравља
«Др Јанош Хаџи»Бачка Топола. Као посебне целине, с обзиром на здравствене делатности које се
обављају у Дому здравља, организују се следеће организационе јединице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Служба за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патронажу;
Служба за хитну медицинску помоћ;
Служба за здравствену заштиту деце и школске деце;
Служба за здравствену заштиту жена са стационаром;
Служба за стоматолошку здравствену заштиту;
Служба за радиолошку, ултразвучну, лабораторијску и другу дијагностику;
Служба за специјалистичко-консултативну делатност у областима
- психијатрија ( заштита менталног
- интерна медицина
здравља ),
- хемодијализа,
- дерматовенерологија,
- физикална медицина и рехабилитација,
- оториноларингологија,
- офталмологија,
- пнеумофтизиологије

8. Служба за правне, опште, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.
Број лекара на 1000 становника -здравствена заштита деце, здравствена заштита школске деце и омладине,
здравствена заштита одраслог становништва, здравствена заштита жена - у односу на суседне општине и
републички и покрајински просек-2019.година
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3.2.4. Социјална заштита
Кратак преглед главних институција и организација из области социјалне заштите општине Бачка
Топола
Центар за социјални рад:
Одлуком Општине Бачка Топола и Мали Иђош основан је Центар за две општине који носи назив
Центар за социјални рад за општина Бачка Топола и Мали Иђош. У Центру за социјални рад за обе
општине укупно је запослено 18 радника , у одељењу Мали Иђош 5 радника.
Делатност Центра за социјални рад регулисана је:




Законом о социјалној заштити
Породичним законом
Законом о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривично правној заштити малолетних
лица

 Законом о прекршају
 Законом о збрињавању избеглица
 Законом о финансијској подршци породици са децом
 Одлукама Општина о правима у социјалној заштити

Дом за лица ометена у менталном развоју "Otthon" у Старој Моравици
Дом за лица ометена у менталном развоју " Otthon" у Старој Моравици збрињава лица ометена у
менталном развоју старија од 18 година. Капацитет дома је 345 корисника. Дом обезбеђује
корисницима према врсти и степену ометености збрињавање, здравствену заштиту, радну и
окупациону терапију, културно-забавне, рекреативно-рехабилитационе садржаје у складу са
њиховим способностима и здравственим стањима. Тренутно је у установи смештено 299 корисника,
распоређени су у 4 павиљона, одвојено у 58 соба, а запослено је 114 радника.
Невладине организације
 Хуманитарно друштво Bethesda из Бачке Тополе пружа услугу дневног боравка за децу и
младе и одрасле са телесним и интелектуалним тешкоћама капацитета за 10 корисника за што
поседује лиценцу издату од надлежне институције. Данас Х. Д. Bethesda у општини Бачка
Топола је локални актер у улози директног пружалаца услуга за особе са инвалидитетом и
активан је учесник у локалном систему социјалне заштите.
 ООЦК Бачка Топола својим активностима спроводи Одлуке Скупштине Општине о
социјалним давањима и помоћи угроженим друштвеним групама на територији општине
Бачка Топола.
 Општинско удружење пензионера окупља пензионере са територије општине Бачка Топола
и броји око 5000 чланова.
У следећим дијаграмима приказани су подаци Општине Бачка Топола за 2019. годину и упоређују
се са подацима следећих општина: Кула, Сента и Бечеј а такође и у односу на покрајински и
републички просек
Удео корисника социјалне заштите у укупном становништву (%) у односу
на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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Стопа деце која користе услуге смештаја, стопа деце у хранитељским породицама и стопа деце у сукобу са законом
(промил) - у односу на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
Бачка Топола

35

Бечеј

30

Кула
Сента

25

РС

20
31.08

АПВ

Деца у хранитељским
породицама

5.89

13.20

10.00

21.28

6.20

4.40

6.52

17.27

Деца која користе услуге
смештаја

8.78

6.69

6.70

6.99

9.09

4.90

0

6.69

5

17.27

10

18.48

15

Деца у сукобу са законом

Удео корисника државних домова за смештај старих (65 + година) од броја становника 65 + година
у односу на суседне општине - 2019. година
0.0
Бачка
Топола

0.5

1.0

0.26

0.91

Кула

Сента

Бечеј

1.5

0.77

1.26

У општини Бачка Топола удео корисника социјалне заштите у укупном становништву је на нивоу
покрајинског просека, изнад републичког а у односу на суседне општине мањи, осим Општине Сента
од које је тај проценат већи.
Што се тиче стопе деце која користе услуге смештаја и која су у хранитељским породицама такође,
вредности стопе су на нивоу покрајинског просека а изнад републичког, док су сличне вредностима
осталих општина осим Сенте која има скоро 3 пута већу стопу од Општине Бачка Топола. Стопа
деце у сукобу са законом (18,48) је скоро дупло већа од републичког (10,00) и покрајинског (13,20)
просека, док је од Општине Кула значајна већа, а од Сенте и Бечеја значајно мања.
Што се тиче учешћа корисника државних домова за смештај старих лица Општина Бачка Топола
има вишеструко мањи удео у односу на суседне општине.
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3.2.5. Култура
Од садржаја из области културе у Бачкој Тополи постоје Дом културе Општине Бачка Топола,
Музеј Бачке Тополе и Народна библиотека ’’Ержебет Јухас’’
У склопу Дома културе је позоришна сала са 240 седишта и биоскопска сала која броји 223 седишта.
Дом културе организује гостовања позоришних представа као и музичких концерата за децу и за
одрасле на српском и на мађарском језику. Сваке године је домаћин општинским смотрама хорова,
фолклора и оркестара као за децу тако и за одрасле. У саставу установе је и изложбена сала у којој
се одржавају и изложбе академских сликара, сликара аматера, етно удружења, семинари и округли
столови. У оквиру Дома културе ради Завичајна кућа, Коларско-ковачка радионица, Завичајни архив
и Уметничка колонија.
Фонд библиотеке из Бачке Тополе и њених шест огранака броји 123.000 наслова. Осим књига, пружа
и разне друге информације за потребе општине Бачка Топола. Библиотека се налази у центру Бачке
Тополе у згради некадашњег рабината. Библиотека је установа чије је оснивач Општина Бачка
Топола која и брине о несметаном функционисању и важности шест деценија дуге традиције
библиотекарства у нашој средини. У просторијама намењеним за чување заоставштина налази се и
заоставштина писца из Бачке Тополе, Јухас Ержебет. Библиотека има шест огранака у околним
насељима: Пачир, Стара Моравица, Бајша, Панонија, Ново Орахово и Гунарош. На свим
манифестацијама које се организују у њиховим насељима огранци активно учествују.
Музеј Бачке Тополе, као огранак Градског музеја Суботица, отворен је у септембру 2002. године, а
самостално функционише од 2015. године, у каштелу породице Краи сазиданом 1802. године. У
Музеју Општине Бачка Топола је постављена стална поставка која обухвата археолошку, завичајну,
књижевну, етнолошку и уметничку збирку. На њој је приказан археолошки материјал из каменог
доба, сарматског, аварског и средњовековног периода. Посетиоци такође могу да виде уметничка и
књижевна дела везана за Бачку Тополу. Ту се налази библиотека архитекте др Имреа Харкаија и
изложба посвећена лекару Јаношу др Хаџију и писцу Ференцу Тоту.
3.2.6. Спорт
Спортске активности на територији Општине одвијају се преко Спортског савеза општине и
спортских клубова, у оквиру којих је регистровано укупно око 2500 спортиста од чега око 1500 чине
активни спортисти (сениори и млађе категорије), а остали су рекреативци. Најмасовнији спортови
су фудбал, борилачки спортови (таекwондо), кошарка, шах, одбојка, стони тенис, и куглање.
Углавном, сва већа насеља имају дечија игралишта у оквиру јавних зелених површина и уређене
терене за фудбал, понегде и за кошарку или рукомет. Поред тениских терена у Бачкој Тополи
изграђена су и два отворена тениска терена у Томиславцима који су за зимски период опремљени
балоном за покривање истих. Већи део ових терена, ипак, није адекватно опремљен пратећим
садржајима, недостају им трибине, комунална инфраструктура, приступне саобраћајнице и
паркинзи, а нека села су приватизацијом фудбалских клубова практично остала без јавних спортскорекреативних терена (Криваја, Панонија и Победа).
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3.2.7. Правосуђе/безбедност:
На следећем дијаграму је приказан удео малолетних учиниоца кривичних дела којима су изречене
кривичне санкције према месту извршења у укупном броју малолетног становништву где се види да
су вредности на нивоу републичког , нешто мање од покрајинског просека, док је од Општине Кула
та вредност значајна већа, а такође од Сенте и Бечеја значајно мања.
Удео малолетних учиниоца кривичних дела (14─17 година) којима су изречене кривичне санкције према месту извршења у
укупном броју малолетног становништву (%) у односу на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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3.2.8. Расходи корисника буџетских средстава
Учешће расхода према делатностима у укупним расходима корисника буџетских средстава (%)
-општина Бачка Топола 2015.-2019. година
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Приказано учешће расхода према делатностима у укупним расходима корисника буџетских
средстава показује значајан пад, преко 10% код здравствене заштите , 10% код образовања у односу
на базну годину, док је код социјалне заштите то углавном на сличном нивоу у посматраном
периоду.
Највећи проценат расхода, 27%, у 2019. години је код образовања док расходи социјалне и
здравствене заштите заједно чина сличан ниво као и код образовања.
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У следећим дијаграмима приказани су подаци Општине Бачка Топола за 2019. годину и упоређују
се са подацима следећих општина: Кула, Сента и Бечеј а такође и у односу на покрајински и
републички просек
Расходи и издаци буџета локалне самоуправе по становнику (РСД)
у односу на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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Учешће расхода према делатностима у укупним расходима корисника буџетских средстава
(%) у односу на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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Расходи и издаци буџета локалне самоуправе по становнику у 2019. години су знатно виши од
суседних општина и износе 52,485 а такође су и за око 5,000 већи од покрајинског и републичког
просека.
Приказано учешће расхода социјалне заштите у укупним расходима корисника буџетских средстава
у 2019. години Општине Бачка Топола од 13,1% чини значајно више од републичког и покрајинског
просека и Општине Сента док је за око 3% више од општина Бечеј и Кула.
Код образовања расходи за наведену делатност чине 27% од укупних што је приближно са суседним
општинама и за 10% односно 15 % више од покрајинског односно републичког просека.
Расходи за здравствену заштиту као проценат укупних расхода у односу на републички и
покрајински просек и суседне општине ја најмањи и износи свега 12,6%.
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3.3. Урбани развој и заштита животне средине/комуналне делатности
Сажетак и сумарни пресек стања и битних чињеница у вези са:
Развојни правац 2.:УРБАНИ РАЗВОЈ, КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у општини Бачка Топола
Општина Бачка Топола, што се тиче броја становника на један км2 (51) је далеко испод
покрајинског и републичког просека као и вредности за суседне општине (72-90)
Са 81,46% прикључених домаћинстава на водоводну мрежу општина Бачка Топола је на
последњем месту у односу на суседне општине и испод је републичког и покрајинског
просека.
Са само 13,40% прикључених домаћинстава на канализациону мрежу и са само 42 км
изграђене канализационе мреже Општина Бачка Топола је убедљиво на последњем месту у
односу на суседне општине (28,41-73,26%) и републички (63,20%) и покрајински просек
(52,94%)
Са 18,87% пречишћене отпадне воде од укупних испуштених отпадних вода, општина БТ је
ипак изнад покрајинског и републичког просека, док у упоређивању са суседним општинама
је на задњем месту
Проценат инвестиција у области грађевинарства у односу на укупне инвестиције у општини
БТ је 0,32% што је најбољи резултат од упоређиваних општина, али је вишеструко испод
републичког (5,9%) и покрајинског (2,86%) просека
Број путничких аутомобила на 1000 становника у општини БТ је 284, што је скоро идентичан
са покрајинским просеком (287) и суседним општинама а мало је испод републичког просека
Проценат инвестиција у области саобраћаја у односу на укупне инвестиције за општину БТ
(4,02%) је испод републичког просека и у рангу је са покрајинским просеком, и у средини
међу упоређиваним општинама
Јавна предузећа у општини БТ: ЈП Комград Бачка Топола, ЈП за грађевинско земљиште,
урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола и ЈП Тржница Бачка Топола су изузетно
солвентни, са збирним вредношћу од 272,6 имају убедљиво највећи коефицијент у односу на
суседне општине (вредности 155,9-214,3)
Број запослених у ЈКП у општини БТ на 1000 становника је 3, што у упоређивању са суседним
општинама је на средини: Сента - 2, Бечеј -4, Кула -4
Анализирајући пословне приходе по запосленом у ЈКП, у упоређиваним општинама они су
скоро идентични, између 2418-2585 у хиљадама динара, БТ=2453, једино ЈКП у општини
Бечеј газдује много ефикасније: 3383
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3.3.1. Основни подаци
На дијаграму је приказан број становника на један км2, где је број истих у Општини Бачка Топола
(51) далеко испод покрајинског и републичког просека као и вредности за суседне општине.
Густина насељености- број становника на км2– у односу на
суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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3.3.2. Заштита животне средине
Водоснабдевање
општина Бачка Топола

2015

2016

2017

2018

2019

Домаћинства прикључена на
водоводну мрежу

10198

10255

10263

10263

10420

Дужина водоводне мреже

142.5

144.5

145.5

145.5

146.5

Испоручене воде за пиће,
хиљ.м³

1121

1119

1113

1092

1148

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу као % укупног броја домаћинстава- у односу на
суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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Дужина водоводне мреже (км)– у односу на суседне општине - 2019. година
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Са 81,46% прикључених домаћинстава на водоводну мрежу општина Бачка Топола је на последњем
месту у односу на суседне општине и републички и покрајински просек. Што се тиче дужине
водоводне мреже само од Општине Сента дужина исте је већа али ако се узме у обзир територијална
величина тих општина јасно је да иста није на завидном нивоу. Приказане вредности показатеља у
области заштите животне средине јасно указују да је потребно унапредити односно изградити
водоводну мрежу на територији целе општине, што је управо један од приоритета у датој области.
Одвођење отпадних вода
општина Бачка Топола
Домаћинства прикључена на канализациону
мрежу
Дужина канализационе мреже
Укупне испуштене отпадне воде, хиљ.м³
Испуштене отпадне воде у системе за
одвођење отпадних вода, хиљ.м³
Пречишћене отпадне воде, хиљ.м³

2015

2016

2017

2018

2019

1662

1707

1726

1727

1738

38.7
470

38.7
461

40.0
446

41.0
444

42.0
424

299

297

293

299
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80

80

80

80

80

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу као % укупног броја домаћинстава- у односу на
суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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Дужина канализационе мреже (км)– у односу на суседне општине - 2019. година
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Са само 13,40% прикључених домаћинстава на канализациону мрежу и са само 42 км изграђене
канализационе мреже Општина Бачка Топола је убедљиво на последњем месту у односу на суседне
општине и републички и покрајински просек. Приказане вредности показатеља у области заштите
животне средине јасно указују на недовољно развијену мрежу одвођења отпадних вода/
канализације, као и недостајуће капацитете за пречишћавање отпадних вода, што су управо
приритети у датој области.
3.3.3. Грађевинарство
Проценат инвестиција у области грађевинарства у односу на укупне инвестиције
– у односу на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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Грађевинарство је на веома ниском нивоу у посматраној области и вишеструко је мањи проценат у
овој области у односу на укупне инвестиције како у Општини Бачка Топола тако и у посматраним
општинама у односу на републички и покрајински просек.
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3.3.4. Финансијски показатељи Јавно комуналних предузећа
општина Бачка Топола

2015

Број ЈКП

2017

2018

2019

2

3

3

3

3

71

84

89

90

91

2

3

3

3

3

16,146

21,445

20,032

3,247

-1,201

Укупан број запослених у ЈКП
Број запослених у ЈКП на 1000
становника
Укупан нето резултат из
редовног пословања, у
хиљ.РСД

2016

Коефицијент солвентности/Коефицијент финансијске стабилности (%)– у односу на суседне општине - 2019. година
Бачка Топола

300

Бечеј

272.6

Кула

200
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214.3
188.8
155.9

157.5
125.1

100

0

204.5

Коефицијент солвентности

112.4

Коефицијент финансијске
стабилности

У општини Бачка Топола постоји три јавна предузећа и то: ЈП Комград Бачка Топола, ЈП за
грађевинско земљиште, урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола и ЈП Тржница Бачка
Топола у којима укупан број запослених износи 91.
На дијаграму су приказани коефицијенти солвентности и финансијске стабилности у односу на
суседне општине.
Што се тиче коефицијента солвентности Општина Бачка Топола са вредношћу од 272,6 има
убедљиво највећи коефицијент у односу на суседне општине. Овај показатељ показује способност
ЈКП да плати све обавезе под претпоставком да све доспевају на исти дан. Предузеће је солвентно
ако је коефицијент солвентности најмање 1.
Коефицијент финансијске стабилности показује колико се дугорочних средстава финансира из
дугорочних извора финансирања. Другим речима, показује са колико динара дугорочних извора
финансирања је покривен динар дугорочно везаних средстава. Општина Бачка Топола има нешто
нижи наведени коефицијент у односу на општине Бечеј и Кула а нешто виши у односу на Општину
Сента.
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3.4. Локални економски/привредни развој
Сажетак и сумарни пресек стања и битних чињеница у вези са: Развојни правац 3.: ЛОКАЛНОЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ у општини Бачка Топола
По подацима Агенције за привредне регистре за 2019. годину у општини Бачка Топола
регистровано је 400 привредних друштава, као и 611 предузетника. Од 2016. године наовамо
је тренд, да број привредних друштава благо опада (443 – 400) а број предузетника благо расте
(532 – 611)
Стопа брисања/гашења привредних друштава односно предузетника (%) у 2019. години је у
Општини Бачка Топола у односу на суседне општине најнижа и код привредних друштава
15% (остале општине: 19,3 – 24,1) и код предузетника 7,7% (остале општине: 9,3 – 11,9)
Од упоређиваних општина (Бачка Топола, Кула, Сента, Бечеј) у 2019. години, једино БТ има
негативну стопу раста извоза од -6,4%, та стопа је за БТ негативна и у 2018. години: -4,6%,
што говори да је неопходно применити одређене мере које ће подржати привреду у извозним
активностима.
На крају 2020. године, на територији општине Бачка Топола било је запослено 8033 лица што
чини 24,11% укупне популације што је за око 6 % ниже од републичког просека.
Од 8033 запослених лица, њих 6432 раде код привредних друштва, 1062 код предузетника и
539 су регистровани индивидуални пољопривредници.
Структура запослености по делатностима
као % укупног броја запослених (без
регистрованих индвидуалних пољопривредника): прерађивачка индустрија 31,2%, трговина
на велико и мало и поправка моторних возила 14,7%, пољопривредна индустрија 13,5%,
образовање 7,4%, здравствена и социјална заштита 6,2%, државна управа 4,5%
Локацијски коефицијент запошљавања – представља зависност одређене територијалне
јединице у односу на привредну делатност. Вредности коефицијента изнад 2 сматра се
великом зависношћу од дате делатности. У случају општине Бачка Топола, пољопривреда као
делатност има вредност 9,3
У општини Бачка Топола је по свим параметрима пољопривреда доминантна делатност.
Наиме, преко 90% територије општине је пољопривредно земљиште, сваки десети запослени
становник општине је запослен у пољопривреди, у општини постоји преко 2500
пољопривредних газдинстава, велики број пољопривредних предузећа и др.
Ипак од 2015. до 2019. десило се велико преструктуирање, јер проценат запослених у
пољопривреди у односу на укупну запосленост 2015. је било 24,7%, а то се закључно са 2019.
смањио на 12,6%.
Промене у пољопривреди се виде и на бази података коришћеног пољопривредног земљишта
по газдинству, што је 2012. године било 14,4 ха а у 2018. години 18,9 ха
Због свега наведеног не треба да чуди висок проценат остварених инвестиција у овој
делатности. Ако посматрамо 2019. годину док је у Републици Србији проценат истих 2,33%,
у општини Бачка Топола је 47,46% остварених инвестиција у пољопривреди у односу на
укупне инвестиције по делатностима. Инвестиције у пољопривреди у односу на укупне
инвестиције су такође вишеструко веће у односу на суседне општине а у односу на
покрајински просек чак десет пута веће.
Укупан број незапослених у 2020. је 1692, што значи 55 незапослених на 1000 становника. Са
тим резултатом је општина БТ је у истом рангу са Бечејом и Сентом, док Кула одскаче са 73.
Квалификациона структура незапослених лица показује, да су 53,3% без квалификације,
40,1% са средњом школом и 6,7% са вишом или високим образовањем.
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24,7% укупног становништва су корисници пензије, са просечним износем од 25,899 динара
(2019. година), што је најнижи просек међу упоређиваним општинама
Просечна (нето) зарада у 2020. години је 51,265 динара, што је нижа од Сенте и Бечеја и виша
од Куле
Туристички смештаји општина Бачка Топола подразумевају: 133 лежаја у привредним
друштвима, 28 код предузетника и 77 код физичких лица, али дугорочно за специфичне
видове туризма свакако треба имати у виду и капацитете на фудбалској академији и у Дому
ученика.
 Укупан број туриста у општини БТ у 2019. години је био 6,589 и тај број расте од 2015.
године у континуитету, као и број ноћења, што је у 2019. био 14,583. У периоду 20172019 број ноћења домаћих туриста се повећавао за 31%, док иностраних туриста за
85%.
 Тенденција је, да се у укупном броју туриста однос из године у годину мења у корист
страних туриста а и при ноћењу се повећава удео ноћења страних туриста у односу на
укупан број ноћења. У 2019. години од укупног броја туриста 49,93 % су чинили
домаћи туристи, док 50,07% страни туристи. Домаћи туристи су дали 57,09% ноћења,
док страни 42,91%.
 Са оваквим подацима општина БТ се уклапа у просек и РС и АПВ и има нешто
повољније резултате од Сенте и Куле, док је Бечеј успешнији на пољу туризма.
Укупни подстицаји регионалног развоја за општину Бачка Топола у 2020. години према
изворима финансијских подстицаја, у хиљадама РСД: укупно 575,346, Министарство
финансија (укључене и субвенције пољопривреди): 158,409, Фонд за развој Републике
Србије: 153,700, Управа за капитална улагања АП Војводине: 150,000, Агенција за осиг. и
финансирање извоза 71,520, Покрајински секр. за пољопривреду, водопривреду и шумарство:
24,435
У односу на упоређивне општине, Бачка Топола је у 2020. години најуспешнија у
искоришћавању подстицаја са 575,346 РСД (у хиљадама динара), остале општине су Сента:
110,002 Кула:334,874 и Бечеј 305,971
У односу на упоређиване општине, Бачка Топола је у 2019. години била убедљиво
најнеуспешнија у привлачењу донација. Подаци у хиљадама динара: Бачка Топола 1,232,
Кула 7,267, Сента 32,205, Бечеј 21,716
Финансијска аутономија представља показатељ који указује способност општине да се
финансира без трансфера од других нивоа власти. Већа вредност овог показатеља указује на
мању зависност општине од централних власти, односно већу сувереност општине у
прерасподели својих прихода. Општина Бачка Топола у 2019. години има висок проценат
(73,0) уз незнатан пад у односу на базну годину у посматраном периоду. У односу на суседне
општине у 2019. години има мање вредности само од Општине Сенте али на приближном
нивоу.
Општина Бачка Топола практично уопште није задужена. У поређењу са суседним
општинама, задуженост по становнику (РСД, у 2019. години): Бачка Топола: 0, Сента: 2029,
Бечеј: 4,563, Кула: 8,400
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3.4.1. Привредна друштва и предузетници
По подацима Агенције за привредне регистре за 2019. годину у општини Бачка Топола регистровано
је 400 привредних друштава , као и 611 предузетника.
У општини Бачка Топола, после пољопривреде, индустрија представља област од приоритетног
значаја и базира се највећим делом на расположивој сировинској основи, производним капацитетима
и квалитетном кадровском потенцијалу. Индустријска производња је углавном прерађивачког
карактера, а расположиве производне капацитете карактерише недовољан степен искоришћености
и недовољан степен финализације производа. У оквиру индустрије најразвијенија је прехрамбена
индустрија
општина Бачка Топола
Број привредних друштава
Број предузетника
Број привредних друштава на
1000 становника
Број предузетника на 1000
становника

2015

2016

2017

2018

2019

436
527

443
532

416
541

411
577

400
611

14

14

13

13

13

17

17

17

19

20

Стопа настанка привредних друштава/предузетника (%)-општина Бачка Топола 2015.-2019. година
Привредна
друштва

15

Предузетници

13.9

13.7

13.5

13.3

10
10.2
8.3
5
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4.8

4.5

4.8

2015
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4.1
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Стопа брисања/гашења привредних друштава/предузетника (%) – у односу на суседне општине - 2019. година
Бачка Топола

25
22.8

20

24.1

Бечеј
Кула

19.3
15

Сента

15.0
11.9

10
7.7

5
0

Привредна друштва

9.3

9.5

Предузетници

Стопа брисања/гашења привредних друштава односно предузетника у 2019. години је у Општини
Бачка Топола позитивна у односу на суседне општине и најнижа и код привредних друштава и код
предузетника.
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3.4.2. Пословање привредних друштава и предузетника
општина Бачка Топола
Укупни пословни приходи
привредних друштава,
хиљ.РСД
Укупни пословни приходи
предузетника,хиљ.РСД

2015

2016

2017

2018

2019

27,942,976

29,118,748

30,760,619

36,093,265

37,203,529

209,105

232,129

295,666

735,274

2,757,730

Пословни приходи привредних друштава/ предузетника по привредном друштаву/предузетнику
у хиљадама (РСД)-општина Бачка Топола 2015.-2019. година
100,000
99,430
75,000
73,341

98,162

79,485

73,163

50,000
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25,000
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7,745

2015

8,597

10,195
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2017

7,296

2018

Привредна друштва

2019

Предузетници

Пословни приходи привредних друштава по једном привредном друштаву показују значајан раст у
односу на базну годину у посматраном периоду, док су код предузетника Општине Бачка Топола
пословни приходи на приближном нивоу.
Годишње стопе раста извоза/увоза (%)-општина Бачка Топола 2015.-2019. година
Годишња стопа
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Годишња стопа раста увоза представља показатељ који указује на процену раста увоза и ниво
тржишног учешћа у спољнотрговинској размени са иностранством. У Општини Бачка Топола у 2019.
години проценат ове стопе је на задовољавајућем нивоу јер што је већа вредност овог показатеља
указује се на већу зависност општине за иностраном робом. Високе вредности показатеља су
прихватљиве само уколико се ради о увозу сировина и репроматеријала, за даљу производњу и извоз,
што је видљиво из приказаног дијаграма за предметни период.
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Годишња стопа раста извоза представља показатељ који указује на процену раста извоза и ниво
тржишног учешћа у спољнотрговинској размени са иностранством. Што је већа вредност показатеља
показује се већи степен отворености општине, већи прилив девизних средстава и већу привредну
активност на територији општине. По приказаном дијаграму јасно се види да је тај проценат са
негативним предзнаком, што говори да је неопходно применити одређене мере које ће довести ове
резултате бар на ниво из 2016. и 2017. године.
У следећим дијаграмима приказани су подаци Општине Бачка Топола за 2019. годину и упоређују
се са подацима следећих општина: Кула, Сента и Бечеј
Пословни приходи привредних друштава/ предузетника по привредном друштву/предузетника (у хиљадама РСД)
– у односу на суседне општине - 2019. година
Бачка Топола

Кула
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98,162

125,115
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Годишње стопе раста извоза/увоза (%)-у односу на суседне општине - 2019. година
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3.4.3. Запосленост и зараде
Запосленост
општина Бачка Топола
Укупан број запослених
Број запослених код привредних
друштава
Број запослених код
предузетника
Број регистрованих
индивидуалних пољопривредника

2015
8,291

2016
7,934

2017
8,029

2018
8,181

2019
8,064

2020
8,033

6,751

6,396

6,471

6,609

6,476

6,432

828

857

908

967

1,013

1,062

712

681

650

605

575

539

На крају 2020. године, по подацима републичког завода за статистику на територији општине Бачка
Топола било је запослено 8033 лица што чини 24,11% укупне популације што је за око 6 % ниже од
републичког просека.
Посматрано по секторима, око 60% запослених је у три следећа сектора:
 пољопривреда
 прерађивачка индустрија
 трговина на велико и мало
По свом значају пољопривреда представља једну од најзначајнијих грана привреде и највећи број
становника општине бави се пољопривредом, као основном или допунском делатношћу.
Прерађивачка индустрија у општини Бачка Топола, после пољопривреде, представља област од
приоритетног значаја и базира се највећим делом на расположивој сировинској основи, производним
капацитетима и квалитетном кадровском потенцијалу.
Незапосленост
општина Бачка Топола
Укупан број незапослених
Незапослена лица на 1000
становника
Незапослене жене, као %
незапослених лица

2015
2772

2016
2583

2017
2062

2018
1741

2019
1757

2020
1692

87

82

66

56

57

55

50.1

49.9

52

53.6

54.7

51.5

На крају 2019. године, по подацима Националне службе за запошљавање на евиденцији
регистрованих незапослених лица на територији општине Бачка Топола било је 1757 лица што чини
5,74 % укупне популације, од чега је жена 961, што чини 54,7 % од укупно незапослених на
евиденцији НСЗ.
Што се тиче образовне структуре регистрованих незапослених лица на евиденцији НСЗ највише је
неквалификованих лица 53,30 % и регистрованих незапослених лица са III и IV степеном стручне
спреме 41,10%, док је незапослених лица са високом или вишом стучном спремом њих 6,7%.
Зараде
По подацима републичког завода за статистику, Општина Бачка Топола се налази на 68. месту
рангираних општина и градова (од укупно 175), према висини просечне нето зараде, у 2018. години
(последњи доступан податак), те спада у групу општина које су по овом показатељу у групи општина
са вредностима између 80-100% у односу на републички просек.
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Просечне зараде без пореза и доприноса, по запосленом (РСД)
– у односу на суседне општине - 2020. година
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Просечан износ пензије (РСД) – у односу на суседне општине - 2019. година
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28,000.00
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27,000.00
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Из дијаграма у којима су приказани подаци о зарадама по запосленом без пореза и доприноса
(годишњи просек) за 2020. годину, јасно се види да су исте на територији општине Бачка Топола
на приближном нивоу као код суседних општина.
По приказаним подацима просечан износ пензије у Општини Бачка Топола иако најнижи али као
такав такође је на приближном нивоу са суседним општинама.
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3.4.4. Подстицаји регионалног развоја
Укупни подстицаји регионалног развоја према наменама,% -општина Бачка Топола 2020. година
0.9%

Подстицање запошљавање
12.4%

21.7%

Подстицање извоза
6.6%
Подстицање производње
Подстицање пољопривреде

26.1%

32.3%

Комунална инфраструктура
Друге намене

Општина Бачка Топола је у 2020. година успела да привуче подстицаје који имају намену за
подстицање регионалног развоја финансираних од виших нивоа власти у износу од преко 575
милиона РСД. Од тог износа највише је остварено за подстицаје у пољопривреди (32,3%),
комуналној инфраструктури (26,1%) и подстицању извоза (21,7%).
Из наредног дијаграма видљиво је да је Општина Бачка Топола у односу на суседне општине
остварила највише подстицаја, те унаредним годинама треба барем одржати овај ниво а и по
могућности га унапредити.
Укупни подстицаји регионалног развоја у хиљадама (РСД)
– у односу на суседне општине - 2020. година
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3.4.5. Туризам
Природне и створене вредности на територији општине Бачка Топола омогућавају развој следећих
видова туризма:
2

Вид туризма

Локалитет

● СпортскоПанонија,
рекреативни туризам Криваја,Зобнатица

Може се сматрати као масовни облик туризма,
али и као туризам усмерен на припреме
спортиста.

● Риболовни туризам

Криваја, Зобнатица,
Светићево

Сезонски је вид туризма и доприноси проширењу
туристичког садржаја насеља

● Транзитни туризам

Бачка Топола

Није везан за сезону али условљава квалитетне
саобраћајнице и комуналну опремљеност
насеља

● Ловни туризам

Мали Београд, Карађорђево

● Излетнички туризам

Оборњача,Панонија,Криваја,
Светићево, Зобнатица

Бачка Топола, Панонија,
● Пословни, конгресни
Криваја, Стара Моравица,
туризам
Зобнатица

2

Својственост

Сезонски је вид туризма и доприноси проширењу
туристичког садржаја Општине а насеље
промовише
Краткотрајан,дневни или полудневни облик
туризма, мотивисан посетом културноисторијским вредностима или боравком у
природном амбијенту.
Није везан за сезону и на најбољи начин
доприноси привредном јачању

● Сеоски туризам

Бачки Соколац,Гунарош,
Бајша

Веза и упознавање са сеоским домаћинствима и
начином живота на селу.

● Еко-туризам

Светићево,Победа

Контакт и упознавање природе као и
специфичних културних вредности, посебни
мотиви еко-туриста.

● Културноманифестациони
туризам

Пачир, Гунарош, Ново Орахово, Најчешће масован облик туризма везан за
културне догађаје и манифестације.
Горња Рогатица, Зобнатица

Извод из Просторног Плана Општине Бачка Топола
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3.4.6. Пољопривреда
2012-Попис
пољопривреде

општина Бачка Топола

2018-Анкета о
пољопривреди

Број пољопривредних газдинстава

3,419

2,629

Број пољопривредних газдинстава на 1000 становника

103.5

85.0

Број пољ. газдинстава, као % укупног броја домаћинстава

26.36

20.27

71,337,113

-

Економска величина пољ. газдинстава по газдинству, ЕУР

20,865

-

Коришћено пољопривредно земљиште, ха

49,378

49,707

82.85

83.40

Економска величина пољопривредних газдинстава, ЕУР 3

Коришћено пољ. земљиште, као % укупне површине општине

По свом значају пољопривреда представља једну од најзначајнијих грана привреде и највећи број
становника Општине бави се пољопривредом, као основном или допунском делатношћу
Представљени подаци са великим бројем запослених, у пољопривреди у 2019. години (12,6%), у
односу на укупну запосленост на територији Општине Бачка Топола приказују велику зависност
становништва општине од пољопривредне делатности. У односу на републички просек тај број је
чак осам пута већи а у односу на покрајински већи је 4 пута.
Такође, проценат запослених је знатно већи и од суседних општина, осим једино код Општине Бечеј
која је иако са мањим процентом на сличном нивоу као и Општина Бачка Топола.
Проценат запослених у пољопривреди у односу на укупну запосленост
– у односу на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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Економска величина пољопривредног газдинства се мери као укупна вредност стандардног аутпута (СА) газдинства изражен у еврима. СА
неког пољопривредног производа представља просечну новчану вредност бруто пољопривредне производње по цени произвођача, која се
очекује у ‘нормалним’ околностима производње
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У општини Бачка Топола је по свим параметрима пољопривреда доминантна делатност. Наиме,
преко 90% територије општине је пољопривредно земљиште, сваки десети запослени становник
општине је запослен у пољопривреди, у општини постоји преко 2500 пољопривредних газдинстава,
велики број пољопривредних предузећа и др.
Због свега наведеног не треба да чуди висок проценат остварених инвестиција у овој делатности.
Ако посматрамо 2019. годину док је у Републици Србији проценат истих 2,33%, у општини Бачка
Топола је 47,46% остварених инвестиција у пољопривреди у односу на укупне инвестиције по
делатностима. Инвестиције у пољопривреди у односу на укупне инвестиције су такође вишеструко
веће у односу на суседне општине а у односу на покрајински просек чак десет пута веће.
Проценат инвестиција у пољопривреди у односу на укупне инвестиције у нова основна средства
– у односу на суседне општине и републички и покрајински просек - 2019. година
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3.4.7. Финансијски показатељи општине
Степен самофинансирања 4 и Финансијска аутономија 5 ЈЛС (%)-општина Бачка Топола 2015.-2019. година
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Финансијска аутономија ЈЛС

Приказује однос између изворних и уступљених прихода са једне стране, и укупних прихода и примања са друге
Показатељ способности ЈЛС да се финансира без трансфера од других нивоа власти, односно способности ЈЛС да се финансира на основу
Изворних и уступљених прихода, Примања од продаје нефинансијске имовине и Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
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Степен самофинансирања представља показатељ који указује на способност општине да се
финансира из изворних и уступљених прихода. Висока вредност овог показатеља указује на високу
финансијску самосталност и одрживост. Општина Бачка Топола у 2019. години има висок степен
самофинансирања (72,9) уз незнатан пад у односу на базну годину у посматраном периоду.
Финансијска аутономија представља показатељ који указује способност општине да се финансира
без трансфера од других нивоа власти. Већа вредност овог показатеља указује на на мању зависност
општине од централних власти, односно већу сувереност општине у прерасподели својих прихода.
Општина Бачка Топола у 2019. години има висок проценат (73,0) уз незнатан пад у односу на базну
годину у посматраном периоду.
Општина Бачка Топола у односу на суседне општине у 2019. години има мање вредности само од
Општине Сенте али на приближном нивоу што се види из следећег дијаграма.
Степен самофинансирања и Финансијска аутономија ЈЛС (%)-у односу на суседне општине - 2019. година
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У следећим дијаграмима су приказани приходи и расходи Општине Бачка Топола за 2019. годину и
упоређују се са подацима следећих општина: Кула, Сента и Бечеј
Приходи од донација у хиљадама РСД-у односу на суседне општине - 2019. година
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Расходи за социјално осигурање и социјалну заштиту по становнику (РСД)
у односу на суседне општине - 2019. година
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Расходи за дотације невладиним организацијама (у хиљадама РСД)
у односу на суседне општине - 2019. година
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Остали финансијски показатељи
Буџетски суфицит/дефицит (у хиљадама РСД) у односу на суседне општине – 2015-2019. година
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Буџетски суфицит/дефицит представља показатељ који представља разлику између укупних
прихода и примања са једне стране и укупних расхода и издатака са друге стране.
Позитивна вредност индикатора указује на суфицит, док негативна указује на дефицит буџета
општине. Пожељно је да вредност буде позитивна
Општина Бачка Топола у 2019. години има дефицит нешто већи од 77 милиона рсд, док је
претходним годинама у посматраном периоду имала суфицит. Вредности буџетског
суфицита/дефицита у посматраном периоду крећу се на приближном нивоу као и код суседних
општина са којима се врши поређење.
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4. SWOT АНАЛИЗА
4.1. Обједињена SWOT анализа 6
Strengths (Снаге):

Комунална уређеност -изграђен пречистач, управљање
отпадом
Географски положај општине
Туристички капацитети и потенцијали

Мањак радних места, ниски приходи, ниске зараде

Образовање и Образовни програми

Инфраструктура – лоши путеви, расвета, стање јавних зграда

Комунално предузеће

Заштита животне средине-одговорност грађана

Могућности за развој, добри услови за инвестирање

Комуникација, умрежавање сектора, проток информација

Културна богатства, мултикултуралност
Квалитетна радна снага, потенцијал у младима, прогресивност,
стручност
Могућности конкурисања

Безбедност саобраћаја и јавна безбедност
Функционисање институција – услуге према грађанима и
привреди
Недовољан број спортских и културних садржаја, недостатак
средстава за културне манифестације
Мали број инвеститора

Безбедност , амбијент за породицу

Туристички потенцијал који није у потпуности искоришћен

Развијен спортски живот

Недостатак подстицаја

Добра сарадња између привреде и локалне самоуправе

Разуђеност општине

Богати природни ресурси, Бачкотополско језеро

Недовољно развијена индустрија, приватизација фирми

Економска снага, пољопривреда, развијена индустрија,
стабилне финансијске могућности

Добра инфраструктура

Opportunities (Могућности):
Европски (прекогранични) конкурси, регионална /
прекогранична сарадња
Развој (еко) туризма
Унапредити и диверзификовати образовање, едукација кадрова
Развој индустрије, искорак ка модерним гранама индустрије,
непопуњена индустријска зона
Алтернативни извори енергије
Боље користити инвестиционе и развојне фондове (државни и
страни)
Повећање броја запослених, подстицање предузетништва

Threats (Претње):

Миграција- одлазак младих, одлив становништва, негативни
наталитет, старење популације
Загађење (индустрија), погоршање еколошке ситуације,
глобално загревање
Низак стандард живота, јако ниске зараде
Недостатак воде, елементарне непогоде
Поскупљења енергената, повећање цена сировина
Недостатак стручне радне снаге
Пандемија, епидемије

Дигитализација, модернизација техничких услова у установама
Развој пољопривреде, рурални развој, подршка локалним
производима
Искористити географски положај, будући железнички
саобраћај, развој регионалних путева, близина аутопута
Услови за више манифестација

(светска) Економска криза

Јавно-приватно партнерство

Међунационално неразумевање - национализам
Креирање политика и промене стратешких политика на вишим
нивоима где неће бити препозната односно где се заобилази
наша средина + Развој општина у блиској нам околини и
настојања других средина да пре нас уђу у приоритете
Недовољно информисање спољних фактора о могућностима
сарадње, инвестирања
Не- отварање ни једног приступног поглавља

Екологија, постојање инфраструктуре, која треба да се покрене
Добар правни оквир, закони, повољније регулативно и
финансијско (пореско) окружење
Нове социјалне услуге

6

Weaknesses (Слабости)

Комунална инфраструктура-канализациона мрежа,
водоснабдевање – управљање водама, управљање отпадомселекција, рециклажа
Недостатак стручног кадра, радне снаге - Одлив становништва,
стручних кадрова
Загађење ваздуха и тла - привреда

Корупција
Неповољне законске регулативе, централизација одлука,
средстава и њиховог распоређивања
Мигранти

Током процеса израде Плана развоја општине Бачка Топола, израђене су три СWОТ анализе, по један за: (1)Друштвени развој и квалитет
живота, (2)Урбани развој и заштита животне средине/комуналне делатности и (3) Локални економски/привредни развој. Овде
представљена СWОТ матрица садржи обједињене исказе из секторских анализа.
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Током процеса, тематске радне групе су вршиле СWОТ анализу у све три раније представљене
области (Друштвени развој и квалитет живота, Урбани развој и заштита животне средине/комуналне
делатности и Локални економски/привредни развој), са намером да се дефинишу одговори на уочене
снаге, слабости, могућности и претње у дотичном сегменту живота локалне заједнице.
После оцене важности појединих карактеристика, идентификују могуће приоритетне циљеве (као
одговор на изазов) и мере, које ће покренути постојеће стање набоље и довести до постизања
приоритених циљева.
4.2. SWOT анализа-по секторима
4.2.1. SWOT анализа - Друштвени развој и квалитет живота

Снаге

Слабости

Функционисање образовања

16.9%

Загађење (индустрије)

Географски положај општине

13.9%

Одлив становништва, недостатак… 20.6%

Стабилне финансијске могућности

13.5%

Мањак радних места, сервис и… 18.8%

Културна богатства

11.3%

Могућности за развој

10.3%

Путеви

22.1%

9.4%

Културне манифестације (мањак… 8.1%

Туристички капацитети

8.5%

Туристичка понуда

6.9%

Развијен спортски живот

7.6%

Стање јавних зграда

5.6%

Амбијент за породицу

7.4%

Комункација, умрежавање сектора

4.4%

Безбедност

5.4%

Разуђеност општине

2.2%

Мултикултуралност

5.2%

Јавна безбедност

1.9%

Могућности
Развој индустрије

19.7%

Повећати број запослених
Боље користити инвестиционе и
развојне фондове
Унапредити и диверзификовати
образовање
Услови за више манифестација
Модернизација техничких услова у
установама
Искорак ка модерним гранама
индустрије

Претње
Миграција - одлазак младих

25.7%

16.6%

Загађење (индустрије)

12.8%

12.2%

Недовољан број стручних кадрова
(одлив)

12.8%

10.9%

Пандемија

11.8%

10.6%

Низак стандард живота

10.9%

8.4%

Мигранти

9.4%

8.4%

Неповољне законске регулативе

5.9%

Нове социјалне услуге

7.3%

5.4%

Повољније регулативно и
финансијско (пореско) окружење

Међунационална неразумевања национализам

5.9%

Елементарне непогоде

5.3%
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4.2.2. SWOT анализа- Урбани развој и заштита животне средине/комуналне делатности

Слабости

Снаге
Изграђен пречистач

21.5%

Загађење ваздуха и тла - привреда

20.0%

Комунално предузеће

18.2%

Канализациона мрежа

Изградње нових објеката и
одржавање постојећих

17.8%

15.4%

14.7%

Управљање отпадом

10.9%

Управљање отпадом - селекција,
рециклажа
Одговорност грађана - заштита
жив. сред.

12.9%

Инфраструктура - лоши путеви,
расвета

11.9%

Туристички потенцијали

9.9%

Богати природни ресурси

6.7%

Јавне зелене површине

6.2%

Да је чисто
Образовни програми

Водоснабдевање - управљање
водама

9.4%

5.8%

Одлив стручних кадрова

8.9%

5.4%

Разуђеност општине

4.4%

Могућности

Претње

Регионална / прекогранична
сарадња

19.2%

Недостатак воде

20.3%

Алтернативни извори енергије

14.8%

Миграција

20.0%

Развој (еко) туризма

14.8%

Загађивање природе

13.2%

Праћење (еу, државни) конкурса

13.9%

Старење популације

12.4%

Едукација кадрова

11.3%

Економска криза

11.2%

Искористити географски положај

10.4%

Глобално загревање

8.6%

Јавно-приватно партнерство

8.6%

Корупција

7.5%

Добар правни оквир, закони

7.0%

Вируси

6.8%
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4.2. 3. SWOT анализа- Локални економски/привредни развој

Снаге

Слабости

Географски положај

15.2%

Ниски приходи, ниске зараде

21.8%

Развијена индустрија

14.5%

Недостатак радне снаге - људски
ресурси

16.8%

Добра инфраструктура

13.6%

Комунална инфраструктура

12.1%

Пољопривреда

12.3%

Функционисање институција услуге према грађ. и прив.

9.8%

Квалитетна радна снага

12.0%

Проток информација

8.8%

Могућности конкурисања

10.1%

Заштита животне средине

8.4%

Добра сарадња изм. привреде и лок.
самоуправе

8.8%

Безбедност саобраћаја

8.2%

Добри услови за инвестирање

7.1%

Мали број инвеститора

7.9%

Спортски туризам

6.4%

Недостатак постицаја

6.2%

Могућности

Претње

Европски (прекогранични) конкурси

15.3%

Одлив становништва

16.9%

Развој туризма

14.9%

Јако ниске зараде

15.8%

Фондови, субвенције

14.3%

Поскупљење енергената

13.0%

Алтернативни извори енергије

12.7%

Повећање цена сировина

12.1%

Образовање

9.5%

Развој пољопривреде (иригација)

9.1%

Дигитализација

9.1%

Рурални развој, подршка локалним
произ.

7.8%

Екологија

7.3%

(светска) Економска криза

9.2%

Корупција

8.7%

Недостатак стручне радне снаге

8.7%

Центарлизација-неповољна… 7.8%
Погоршање еколошке ситуације

4.4%

Епидемије

3.4%
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5. ВИЗИЈА И РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
5.1. Визија Општине Бачка Топола

Општина Бачка Топола је у 2030. години мултикултурална, индустријски развијена,
комунално опремљена, еколошки освешћена, чиста и здрава средина са
дигитализованим и ефикасним јавним службама, развијеним културним, спортсикм
и туристичким садржајима. Одличан систем образовања прати потребе привреде.
Средина, коју на транспарентан начин воде стручни људи, социјално је осетљива,
пријатна и безбедна за живот свих генерација. Насеља општине су добро повезана и
у њима се стално ради на побољшању квалитета живота и услова за привређивање.
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5.2. Развојни правци Општине Бачка Топола
На радним састанцима тематских радних група, као и одржаним радионицама, кључни локални
актери су дефинисали визију развоја Општине, тј. жељено стање 2030. године.
Визија представља полазну тачку у дефинисању позитивне промене која се жели постићи.
Како општину Бачка Топола карактеришу недовољно развијена економија, самим тим мањак радних
места, неуједначен квалитет живота и незаокружене комуналне услуге, те је велики одлив
становништва, развојни правци:
1)

Друштвени развој и квалитет живота

2)

Урбани развој комунална инфраструктура и заштита животне средине

3)

Локално-економски развој,

желе произвести промене које ће елиминисати садашње недостатке те променити постојеће стање.
У циљу остваривања овог, у данашње време, веома изазовног задатка, локална самоуправа своје
активности планира да усмери у обезбеђивање квалитетних услова за живот својих грађана на
принципима одрживог развоја и управљања ресурсима. На путу за остварење ове визије, Општина
Бачка Топола ће активирати своје (не само природне) ресурсе доступне на подручју, и покушати да
унапреди слабости као што су нпр. недовољно развијена комунална инфраструктура и недовољно
подржавајућа инфраструктура за успешно вођење бизниса.
Дефинисана визија испуњава основне критеријуме, односно она је амбициозна и инспиративна, са
једне стране, и мерљива и достижна са друге стране. Овако постављена визија је плод заједничког
размишљања свих заинтересованих за унапређење локалне заједнице и локалном становништву
отвара могућност идентификације нових могућности за унапређење квалитета живота и повећања
локалних прихода.
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6. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
6.1. Преглед приоритетних циљева по развојним правцима
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ унутар развојног правца
КЖ 1

Створити нова и квалитетнија радна места

Развојни правац:
1.

КЖ 2

Боље повезивање и рационалније коришћење ресурса

КЖ 3

Неговати и унапредити културно богатство и мултикултуралност

ДРУШТВЕНИ
РАЗВОЈ И
КВАЛИТЕТ
ЖИВОТА

КЖ 4

Подржавајући амбијент за младе и породицу

КЖ 5

Свима доступно квалитетно образовање

КЖ 6

Безбедно окружење за живот и рад

КЖ 7

Квалитетне и доступне јавне услуге

КЖ 8

Унапредити услуге социјалне заштите

УР 1
УР 1А

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ унутар развојног правца
Унапређење комуналних услуга ради одговорног управљања
природним ресурима
Спречавање загађивања

УР 1Б

Одговорно управљање водом и отпадном водом

УР 1Ц

Систематски развој комуналног предузећа ЈП Комград

УР 1Д

Управљање отпадом

УР 1Е

Одржавање јавних (зелених) површина
Унапређење комуналне инфраструктуре и услуга у сеоским
срединама
Боље коришћење природних ресурса

Развојни правац:
2.
УРБАНИ РАЗВОЈ
КОМУНАЛНА
ИНФРАСТРУКТУРА
И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

УР 2
УР 3

ЛЕ 1
Развојни правац:
3.
ЛОКАЛНОЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

ЛЕ 2
ЛЕ 3
ЛЕ 4
ЛЕ 5
ЛЕ 6
ЛЕ 7

ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ унутар развојног правца
Побољшање услуга ЛС ради успостављања услова за раст локалне
економије
Улагање у људске ресурсе за потребе привреде
Унапређење туристичког потенцијала и специфичних видова
туризма
Ефикасније коришћење ОИЕ и повећање отпорности економије на
територији општине
Успешније привлачење пројеката, фондова и субвенција
Предуслови да се валоризују потенцијали у повољном географском
положају општине
Стварање предуслова за повећање профита у пољопривреди
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6.2. Мере за реализацију приоритетних циљева по развојним правцима
Разрађени Приоритетни циљеви садрже мере, код којих је увек могуће дефинисати базни
индикатор и индикатор исхода, што се по правилу ради у склопу средњорочног планирања.
Допринос Приоритетних циљева, Циљевима одрживог развоја 2030 Уједињених нација (ЦОР УН
2030) и повезаност са приоритетима ЕУ у буџетском периоду 2021-2027 су обрађени на нивоу
целовитог Плана развоја.
Разрађени ниво МЕРЕ за остваривање приоритетних циљева унутар развојног правца: садржи
описе конкретних пројеката, динамику реализације по годинама, процењена вредност и извор
средстава. одговорност за реализацију мера (јавно предузеће, установа, итд)
Мере могу бити различите по својој врсти и начину деловања, а за остварење постављеног циља
потребна је реализација једне или више мера, које могу бити међусобно условљена. Закон о
планском систему Републике Србије препознаје следеће мере јавне политике:
1) регулаторне, којима се успостављају стандарди и правила којима се уређују односи у
друштву;
2) подстицајне, у које спадају: фискалне мере (субвенције, порези и друго) и друге финансијске
и нефинансијске мере;
3) информативно-едукативне (информационе и образовне кампање и друго);
4) институционално управљачко организационе (формирање нових и укидање постојећих
институција, промена организационе структуре одређених субјеката, промена броја и
компетенција запослених и др.);
5) обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и
јавне инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти, инвестиције и др.).
План развоја Општине Бачка Топола различите врсте мера предвиђа за остваривање појединих
приоритетних циљева, трагајући за најсврсисходнијим решењима.
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РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 1. - ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ
унутар развојног правца

КЖ 1

КЖ 2

КЖ 3

КЖ 4

КЖ 5

СТВОРИТИ НОВА И
КВАЛИТЕТНИЈА РАДНА
МЕСТА

БОЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ И
РАЦИОНАЛНИЈЕ
КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА

НЕГОВАТИ И УНАПРЕДИТИ
КУЛТУРНО БОГАТСТВО И
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ

ПОДРЖАВАЈУЋИ АМБИЈЕНТ
ЗА МЛАДЕ И ПОРОДИЦУ

СВИМА ДОСТУПНО
КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ

МЕРЕ за остваривање приоритетних циљева унутар развојног правца
1)
2)
3)
4)
5)

Привлачење инвестиција у индустријску зону
Успостављање нових и успешних канала комуникације привреда-јавни сектор
Организација програма преквалификација
Оформити центар за иновације
Посебни програми за младе: самозапошљавање, субвенције, услови становања

Међусобно повезивање произвођача
ИТ Умрежавање јавних установа
Међусобно повезивање цивилних/спортских удружења на територији општине
Повезивати приватни и јавни сектор преко заједничких пројеката
Ојачање веза са свим братским општинама/градовима из иностранства,
систематско генерирање заједничких пројеката
6) Боље информисање о пројектима, едукација предузетника и младих,
кординирање писања пројеката
7) Повећање дигиталне писмености грађана - да се дигитализација и дигиталне
услуге приближе грађанима (радионице, информативни леци, панои)

1)
2)
3)
4)
5)

1) Обнављање објеката од културног значаја: сачинити списак, израдити програм
обнове, израдити пројекте, издвојити средства, аплицирати
2) Повећати доступност културно-уметничких догађаја у селима
3) Повећати број манифестација, уз умрежавање истих
4) Систематски генерисати програме који негују мултикултуралност и доприносе
бољем међуетничком разумевању и сарадњи
1) Свим насељима обезбедити места за породична окупљања на отвореном и
затвореном
2) Сачинити Акциони план за подршку младима и младим породицама, који ће
садржати: подстицаје за родитеље-наталитет; подстицаје за децу (за свако
дете); Ваучере за програме; Разне врсте стимулација за задржавање младих у
месту, укидање чланарине за децу млађу од 15 година у клубовима (да
укључивање у рад не буде везано за материјални статус)
1) Сагледати препреке, решити их и повећати инклузивност школа
2) Установити програме неформалног образовања
3) Систематски уредити стручну подршку и помоћ деци са тешкоћама у развоју
4) Установити програме који ће унапредити двојезично стручно образовање

Носиоци реализације мера и координације
активности

1.-ВИП доо и Члан ОВ за инвестиције и туризам
2.-Члан ОВ за инвестиције и туризам и Члан ОВ за
пољопривреду и привреду
3.-Удружење предузетника и НСЗ (тржиште рада)
4.-Општинско веће
5.- Члан ОВ за спорт и омладину и НСЗ (тржиште
рада)
1.-Удружење предузетника и Члан ОВ за
пољопривреду и привреду
2.-Општинска Управа Бачка Топола (начелник)
3.-Члан ОВ за финансије, удружења грађана и
културу и Члан ОВ за спорт и омладину
4.-Асоцијација за развој Општине Бачка Топола
5.-Председник Општине
6.- 7.-Асоцијација за развој Општине Бачка Топола

1.-Члан ОВ за финансије, удружења грађана и
културу и Члан ОВ за инвестиције и туризам
2.-Члан ОВ за финансије, удружења грађана и
културу и Дом културе Општине Бачка Топола
3.- Дом културе Општине Бачка Топола и Народна
библиотека Јухас Ержебет
4.-Дом културе Општине Бачка Топола, Народна
библиотека Јухас Ержебет и Канцеларија за младе
1.-Члан ОВ за спорт и омладину и Члан ОВ за
здравство и социјалну заштиту
2.-Израда Акционог плана – Носиоц реализације
именована радна група

1.-2.-3.-4.Члан ОВ за образовање и просветни инспектор
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КЖ 6

КЖ 7

КЖ 8

БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА
ЖИВОТ И РАД

КВАЛИТЕТНЕ И ДОСТУПНЕ
ЈАВНЕ УСЛУГЕ

УНАПРЕДИТИ УСЛУГЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1) Створити административне и техничке предуслове и инсталирати напредне
СМАРТ технологије ради физичке безбедности грађана и безбедности на путу
(камере, брзиномери, „паметна“ јавна расвета)
2) Доследно користити традиционалне методе ради унапређења физичке
безбедности грађана и посебно деце: школски полицајац, рампе ра прузи,
заштитне ограде испред установа, допунске мере заштите деце у саобраћају
склањење паса луталица са улице
3) Доследна контрола важећих прописа и санкционисање прекршитеља
4) Формирање пешачке зоне у центру (између два семафора)
1) Анализа стања свих јавних објеката, израда елабората:
a)
ЕЕ и студије о могућностима и оправданости коришћења ОИЕ
b)
Обезбеђивању приступа без баријера
c) О предусловима за побољшање услуга према грађанима
2) Модернизација техничких услова рада у установама, на бази извршених анализа
1) Израдити Акциони план за унапређење услуга социјалне заштите на територији
општине Бачка Топола, који ће сагледати стање и садржати пројекцију
увођења услуга: Геронто-домаћица, Геронтолошки дом; Предах смештај;
Сигурна кућа; Прихватилиште за бескућнике; Дневни боравак за децу са
поремећајима у понашању; Центар за палијативно збрињавање, са дефинисаном
динамиком реализације

РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 2. - УРБАНИ РАЗВОЈ КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ
МЕРЕ за остваривање приоритетних циљева унутар развојног правца
унутар развојног правца
УР 1

УР
1А

УР
1Б

УНАПРЕЂЕЊЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
РАДИ ОДГОВОРНОГ
УПРАВЉАЊА ПРИРОДНИМ
РЕСУРСИМА

СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂИВАЊА

ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ
ВОДОМ И ОТПАДНОМ
ВОДОМ

1) ** Израдити Локално еколошки акциони план за територију општине Бачка
Топола (ЛЕАП ОБТ), који ће садржати мере за спречавање загађивања,
одговорно управљање водом и отпадном водом, управљање отпадом,
систематски развој комуналног предузећа, одржавање јавних (зелених)
површина коришћење природних ресурса
1) Доследно спровођење законских мера, редовна контрола и веће казнене мере, по
потреби повећање материјалних и људских ресурса за ту сврху
2) Едукација становништва и деце, превентивне кампање, стимулисање
селективног сакупљања отпада
3) Коришћење напредних технологија (сензори, камере, мерне станице, системи за
дојаву, апликација за грађане за дојаву, и сл.)
мере ће бити детаљно разрађене у ЛЕАП ОБТ
1) Завршетак изградње пречистача и канализационе мреже за БТ
2) Израда пројектне документације за решавање проблематике отпадних вода за
територију целе општине
3) Изградња комплетне водоводне мреже на територији целе општине;
4) Бушење нових бунара и израда нових фабрика за воду и у насељеним местима, уз
јасно дефинисане надлежности за експлоатацију
5) Очување јавних чесми и артешких бунара
6) Боље и строжије коришћење површинских вода и ригорознија контрола
употребе истих
7) Обезбеђивање дотока свеже воде за вештачка језера на територији ОБТ
мере ће бити детаљно разрађене у ЛЕАП ОБТ

1.-2.-3.-4.Комисија за безбедност у саобраћају (истовремено
председник комисије је председник Општине)

1.-Општинска Управа Бачка Топола (Начелник)
2.-Општинска Управа Бачка Топола-Група за
информатику
1.-Израда Акционог планаНосиоц реализације именована радна група

Носиоци реализације мера и координације
активности

1.-Израда Акционог плана –

Носиоц реализације именована радна група
1.-Члан ОВ за комуналне делатности и заштиту
животне средине и инспектор за заштиту животне
средине
2.-ЈП Комград Бачка Топола
3.-Општинско веће
1.-Председник Општине и Члан ОВ за комуналне
делатности и заштиту животне средине
2.-ЈП Комград Бачка Топола и Члан ОВ за комуналне
делатности и заштиту животне средине
3.-4.-Члан ОВ за комуналне делатности и заштиту
животне средине
5.-6.-ЈП Комград Бачка Топола
7.- AquaTop доо Бачка Топола
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УР
1Ц

СИСТЕМАТСКИ РАЗВОЈ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЈП КОМГРАД

УР
1Д

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

УР
1Е

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
(ЗЕЛЕНИХ) ПОВРШИНА

УР 2

УНАПРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И
УСЛУГА У СЕОСКИМ
СРЕДИНАМА

УР 3

БОЉЕ КОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХ РЕСУСРА

1) Анализа садашњих и будућих обавеза у стратешком периоду уз дефинисање
адекватног концепта функционисања
2) Развој по сегментима – унапређење техничких капацитета и кадровске
структуре
3) Постепено проширивање услуга на целу територију општине
1) Стварање техничих предуслова за селективно сакупљање комуналног отпада и
рециклажу истог у самом комуналном предузећу, Подела канти по врсти
отпада, Увести подземне контејнере за селективни отпад
2) Рекултивација и биоремедијација постојећих сметлишта уз увођење казни
(ком.полиција) због неадекватног одлагање отпада
3) Субвенције (бенефиције кроз цену и канте) за оне, који су спремни селективно
сакупљати и раздвајати отпад
4) Развој свести о животној средини; едукација већ од предшколске установе
мере ће бити детаљно разрађене у ЛЕАП ОБТ
1) Унапређење специјализованих људских и техничких ресурса за одржавање
зелених површина
2) Уређење јавних зелених површина по унапред дефинисаним годишњим плановима
3) Одржавање и подизање нових ветрозаштитних шумских појасева на бази
годишњих дефинисаних планова
4) Едукација и програми за укључивање становништва у акције озелењивања
5) Разрешење имовинско-правног статуса заштићених природних добара и
осталих јавних зелених површина кроз урбанистичку и планску документацију
Установљавање катастра јавних зелених површина на територији целе
општине Бачка Топола
- Уређење градског парка у Бачкој Тополи
1) Обезбеђење једнаких услова за сва насеља (водовод, канализација, управљање
отпадом)
2) Изградња и обнова постојећих путева; Обнова сеоских путева; Повезни путеви
између насеља, хоризонтална и вертикална сигнализација у селима
3) Увођење ГИС-система
1) Сачинити студије о могућности коришћења термалне воде и понудити за
пилот пројекте
2) Сачинити студију о производњи органске хране, покренути пилот пројекте
3) Институционално уредити област (о)чувања и промовисања одрживог
коришћења природних ресурса
4) Заштићено и одрживо коришчење природног и културног наслеђа природних
ресурса, као основ привредног и туристичког развоја са акцентом на заштити
еколошких и заштићених целина (Бачкотополске долине, градски парк у Бачкој
Тополи, парк Панонија и др.)

1.-2.-3.Председник Општине, Члан ОВ за комуналне
делатности и заштиту животне средине и ЈП Комград
Бачка Топола
1.-ЈП Комград Бачка Топола
2.-ЈП Комград и Општинска Управа Бачка Топола
(начелник)
3.-ЈП Комград Бачка Топола
4.-ЈП Комград Бачка Топола и Удружења грађана
(еколошка)

1.-ЈП Комград Бачка Топола
2.-Члан ОВ за комуналне делатности и заштиту
животне средине
3.-Члан ОВ за пољопривреду и привреду и Члан ОВ
за образовање
4.- Удружења грађана (еколошка), Члан ОВ за
пољопривреду и привреду и Члан ОВ за образовање
5.-Члан ОВ за комуналне делатности и заштиту
животне средине и надлежна ЈП

1.-2.-3.Општинско веће и заменик председника општине

1.-2.-3.-4.Општинско веће по прибављеним студијама
оправданости
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РАЗВОЈНИ ПРАВАЦ 3. - ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ
унутар развојног правца

МЕРЕ за остваривање приоритетних циљева унутар развојног правца
1) Стварање повољног амбијента за инвестирање (флексибилност, типски
2)
3)

ЛЕ 1

ПОБОЉШАЊЕ УСЛУГА ЛС
РАДИ УСПОСТАВЉАЊА
УСЛОВА ЗА РАСТ ЛОКАЛНЕ
ЕКОНОМИЈЕ

4)
5)

6)
7)
8)
9)
1)

ЛЕ 2

УЛАГАЊЕ У ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ПРИВРЕДЕ

2)
3)
4)
1)
a)
b)
c)

ЛЕ 3

УНАПРЕЂЕЊЕ
ТУРИСТИЧКОГ
ПОТЕНЦИЈАЛА И
СПЕЦИФИЧНИХ ВИДОВА
ТУРИЗМА

d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

планови и дозволе, квалификовани извођачи радова, асистенција у
администрирању)
Промовисање индустријског парка и нових услуга у истом (логистички центар)
Подршка постојећим предузећима за раст (Конкурси за набавку опреме;
Семинари-оспособљавање)
Додатна подршка произвођачима производа са већом додатом вредношћу
Поједностављивање процедура ЛС (за исходовање дозвола) , боља комуникација
(интеракција); Транспарентност процедура, ефикасност, Дигитализација;
Улагање у људске реурсе у локалној самоуправи који подржавају привреду,
Видљивост и транспарентност рада; Јасни механизми рада-контрола и мерење
учинка,
Смањење парафискалних давања; Субвенције, Смањење самодоприноса
Институционално уређивање области локалног економског развоја
Формирање локалних брендова; Проналажење нових тржишта;
Софистицирањија стратегија запошљавања свих узрасних структура;
Стварање људских и техничких предуслова у средњим школама и отварање
нових смерова у складу са потребама тржишта и привреде на локалном нивоу,
уз рани улазак у дуално образовање
Већ постојеће смерове у средњим школама стално унапређивати на бази
повратне информације од послодаваца.
Успоставити афирмативно и стимулативно окружење и систем
преквалификација и доквалификација, по договору са послодавцима, Одржавање
семинара-wебинара; Стимулација за нове образовне профиле; Практичност
Редовно радити едукацје, кампање, такмичења за средњошколце и студенте
везане за област предузетништва. Повезати већ постојеће иницијативе у
годишњи програм.
Израдити Акциони План за развој туризма у општини Бачка Топола (АПРТ
ОБТ), који ће садржати мере за:
повезивање свих заинтересованих актера у сфери туризма
улагање у људске ресурсе, Едукација и субвенција предузетника у туризму
дефинисање једнодневних и вишедневних туристичких програма, брендирање
понуде
умрежавање и афирмисање локалних производа, као део локалне понуде
повећање смештајних капацитета
даља улагања у развој спортске инфраструктуре
развој инфраструктуре језера и осталих туристичких дестинација и пратећих
садржаја, са циљем дефинисања понуда у специфичним видовима туризма:
спортски, сеоски, ловни, риболовни, рекреативни, културни, етно,
бициклистички, бањски, коњски, итд.
дефинисање једнодневних и вишедневних туристичких програма, са посебним
аспектом на развој сеоског туризма
промоцију туристичких потенцијала и информисање потенцијалних посетилаца,
кроз наступ на сајмовима, интернет друштвене мреже, итд.
продужење боравка туриста

Носиоци реализације мера и координације
активности
1.-Члан ОВ за пољопривреду и привреду и ВИП
доо
2.-3.-ВИП доо
4.-Члан ОВ за пољопривреду и привреду
5.-Општинско веће и Општинска Управа Бачка
Топола
6.-Члан ОВ за пољопривреду и привреду и
Начелник одељења за утврђивање и наплату
јавних прихода
7.-Општинско веће
8.-Члан ОВ за инвестиције и туризам, Члан ОВ
за пољопривреду и привреду, струковна
удружења и кластери
9.-/ Општинско веће и Асоцијација за развој
Општине Бачка Топола
1.-Члан ОВ за образовање
2.-Члан ОВ за образовање у сарадњи са
директорима средњих школа
3.-4.- Члан ОВ за образовање у сарадњи са
директорима средњих школа и НСЗ (тржиште
рада)

1.-Израда Акционог плана –
Носиоц реализације именована радна група
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ЛЕ 4

ЕФИКАСНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ
ОИЕ И ПОВЕЋАЊЕ
ОТПОРНОСТИ ЕКОНОМИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

1)
2)
3)
4)

Стимулације за повећање енергетске ефикасности
Субвенције за коришћење соларне енергије
Стимулације за мењање чврстог горива за алтернативне изворе енергије
Активности ради подизања свести о значају енергетске ефикасности,
информисање и едукација о новим технолошким достигнућима, подршка
зеленом пословању

1) Институционално и стабилно уредити на територији општине систем за
ЛЕ 5

УСПЕШНИЈЕ ПРИВЛАЧЕЊЕ
ПРОЈЕКАТА, ФОНДОВА И
СУБВЕНЦИЈА

праћење расписаних домаћих и иностраних конкурса, информисање о истима,
начину подршке у припреми и писању предлога пројеката за потребе привредних
организација, јавног и цивилног сектора.
2) Годишње реализовати обуке и вежбе за писање и реализацију пројеката на
територији општине, за све заинтересоване из сва три сектора

1) Развој регионалне путне инфраструктуре (БТ-Мали Иђош; БТ-Бајмок; БТ-

ЛЕ 6

ПРЕДУСЛОВИ ДА СЕ
ВАЛОРИЗУЈУ ПОТЕНЦИЈАЛИ
У ПОВОЉНОМ
ГЕОГРАФСКОМ ПОЛОЖАЈУ
ОПШТИНЕ

Сомбор, БТ-Бечеј)
2) Развој железнчке инфраструктуре, обезбеђивање железничког теретног
терминала
3) Формирати царинско складиште и слободну зону у склопу индустријске зоне
4) Сачинити комплетну евиденцију гринфилд и браунфилд локација на територији
општине Бачка Топола, са моментално расположивим или недостајућим
ресурсима

1) Стварање предуслова за прелазак на коришћење надземних водених ресурса

ЛЕ 7

СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА
ПОВЕЋАЊЕ ПРОФИТА У
ПОЉОПРИВРЕДИ

уместо подземних, што подразумева ревитализацију и изградњу система канала
за наводњавање, развод струје дуж канала за наводњавање, обезбеђивање
свежег дотока воде за вештачка језера за наводњавање
2) Унапређење постојећих система за заливање,
3) Обезбеђивање локација у планским документима општине и МЗ и
субвенционисање инфраструктуралног опремања локација за развој нових
савремених комплекса за пољопривредно газдовање -фарма
4) Субвенције за увођење иновација и дигиталних технологија

1.-2.-3.-4.Општинско веће

1.-2.Асоцијација за развој Општине Бачка Топола

1.-2.-3.-4.Општинско веће – на бази прибављених студија
оправданости

1.-2.-3.-4.Члан ОВ за пољопривреду и привреду
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7. ВЕЗА ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉЕВА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА СА ЦИЉЕВИМА
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА УН И ПРИОРИТЕТИМА ЕУ ЗА ПЕРИОД 2021-2027
7.1. Циљеви одрживог развоја УН (Агенда 2030)

Друштвени развој и Квалитет живота

Развојни правац 1

Развојни
правци - План
развоја 20222030

Приоритетни циљеви - План развоја 2022-2030

Циљеви одрживог развоја

КЖ 1 Створити нова и квалитетнија радна места

8. Достојанствен рад и економски раст - 8.5. До 2030. постићи пуну и продуктивну
запосленост и достојанствен рад за све жене и мушкарце, укључујући и младе људе и особе
са инвалидитетом, као и једнаку плату за рад једнаке вредности

КЖ 2 Боље повезивање и рационалније коришћење
ресурса

8. Достојанствен рад и економски раст - 8.4. Прогресивно унапредити, до 2030, глобалну
ефикасност ресурса у потрошњи и производњи и уложити напоре да се економски раст
раздвоји од деградације животне средине у складу са 10-годишњим оквиром програма
одрживе потрошње и производње, уз водећу улогу развијених земаља

КЖ 3 Неговати и унапредити културно богатство
и мултикултуралност

4. Квалитетно образовање - 4.7. До 2030. обезбедити да сви ученици стекну знања и вештине
потребне за промовисање одрживог развоја, између осталог и путем едукације о одрживом
развоју и одрживим стиловима живота, људским правима, родној равноправности, као и о
промовисању културе мира и ненасиља, припадности глобалној заједници и поштовања
културне разноликости и доприноса културе одрживом развоју;
11. Одрживи градови и заједнице - 11.4 Појачати напоре да се заштити и очува светска
културна и природна баштина

КЖ 4 Подржавајући амбијент за младе и породицу

4. Квалитетно образовање - 4.4. До 2030. значајно повећати број младих и одраслих који
имају релевантне вештине, укључујући техничке и стручне, за запошљавање, достојне
послове и предузетништво;
10. Смањење неједнакости - 10.2 До 2030. оснажити и промовисати социјалну, економску и
политичку инклузију свих, без обзира на старост, пол, инвалидитет, расу, етничку
припадност, порекло, религију или економски и неки други статус

КЖ 5. Свима доступно квалитетно образовање

4. Квалитетно образовање - 4.3. До 2030. обезбедити једнаку доступност приступачног и
квалитетног стручног образовања на свим нивоима, укључујући и универзитетско, за све
жене и мушкарце

КЖ 6 Безбедно окружење за живот и рад

8. Достојанствен рад и економски раст - 8.8. Заштитити радна права и промовисати
безбедно и сигурно радно окружење за све раднике, укључујући раднике мигранте, а посебно
жене мигранте, и оне који раде опасне послове;
11. Одрживи градови и заједнице - 11.1 До 2030. осигурати да сви имају приступ
адекватном, безбедном и приступачном становању и основним услугама, унапредити
неусловна насеља

КЖ 7 Квалитетне и доступне јавне услуге

16. Мир, правда и снажне институције - 16.6 Развити делотворне, одговорне и
транспарентне институције на свим нивоима

КЖ 8 Унапредити услуге социјалне заштите

1. Свет без сиромаштва - 1.3. Применити одговарајуће националне системе социјалне
заштите и мере за све, укључујући најугроженије, и до 2030. постићи довољно велики обухват
сиромашних и рањивих
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Урбани развој, Комунална инфраструктура и
Заштита животне средине

Развојни правац 2

Развојни
правци - План
развоја 20222030

Приоритетни циљеви - План развоја 2022-2030

УР 1 Унапређење комуналних услуга ради
одговорног управљања природним ресурсима
УР 1А Спречавање загађивања

Циљеви одрживог развоја
11. Одрживи градови и заједнице - 11.6 До 2030. смањити негативан утицај градова на
животну средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и
управљање отпадом на општинском и другим нивоима

УР 1Б Одговорно управљање водом и отпадном
водом

6. Чиста вода и санитарни услови - 6.1. До 2030. постићи универзалан и једнак приступ
безбедној и приуштивој пијаћој води за све;
6.3. До 2030. унапредити квалитет воде смањењем загађења, елиминисати одлагање и на
најмању могућу мери свести испуштање опасних хемикалија и материјала, преполовити удео
непречишћених отпадних вода и значајно повећати рециклирање и безбедну поновну
употребу на глобалном нивоу

УР 1Ц Систематски развој комуналног предузећа
ЈП Комград

16. Мир, правда и снажне институције - 16.6 Развити делотворне, одговорне и
транспарентне институције на свим нивоима

УР 1Д Управљање отпадом

11. Одрживи градови и заједнице - 11.6 До 2030. смањити негативан утицај градова на
животну средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и
управљање отпадом на општинском и другим нивоима
12. Одговорна производња и потрошња - 12.5 До 2030. значајно смањити производњу
отпада кроз превенцију, редукцију, рециклирање и поновно коришћење

УР 1Е Одржавање јавних (зелених) површина

11. Одрживи градови и заједнице - 11.7 До 2030. омогућити универзални приступ
безбедним, инклузивним и приступачним зеленим и јавним површинама, посебно за жене и
децу, старија лица и особе са инвалидитетом

УР 2 Унапређење комуналне инфраструктуре и
услуга у сеоским срединама

11. Одрживи градови и заједнице - 11.6 До 2030. смањити негативан утицај градова на
животну средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и
управљање отпадом на општинском и другим нивоима

УР 3 Боље коришћење природних ресурса

12. Одговорна производња и потрошња - 12.2. До 2030. постићи одрживо управљање и
ефикасно коришћење природних ресурса
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Локално-економски развој

Развојни правац 3

Развојни
правци - План
развоја 20222030

Приоритетни циљеви - План развоја 2022-2030

Циљеви одрживог развоја

ЛЕ 1 Побољшање услуга ЛС ради успостављања
услова за раст локалне економије

8. Достојанствен рад и економски раст - 8.3. Промовисати развојно оријентисане политике
које подржавају продуктивне активности, стварање достојанствених послова,
предузетништво, креативност и иновативност и подстицати формализацију и раст
микропредузећа, односно малих и средњих предузећа, укључујући и приступ финансијским
услугама;
16. Мир, правда и снажне институције - 16.6 Развити делотворне, одговорне и
транспарентне институције на свим нивоима

ЛЕ 2 Улагање у људске ресурсе за потребе
привреде

4. Квалитетно образовање - 4.4. До 2030. значајно повећати број младих и одраслих који
имају релевантне вештине, укључујући техничке и стручне, за запошљавање, достојне
послове и предузетништво

ЛЕ 3 Унапређење туристичког потенцијала и
специфичних видова туризма

8. Достојанствен рад и економски раст - 8.9. До 2030. осмислити и применити политике за
промовисање одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и
производе

ЛЕ 4 Ефикасније коришћење ОИЕ и повећање
отпорности економије на територији општине

7. Доступна и обновљива енергија - 7.2. До 2030. значајно повећати удео обновљиве
енергије у глобалном енергетском миксу

ЛЕ 5 Успешније привлачење пројеката, фондова и
субвенција

8. Достојанствен рад и економски раст - 8.3. Промовисати развојно оријентисане политике
које подржавају продуктивне активности, стварање достојанствених послова,
предузетништво, креативност и иновативност и подстицати формализацију и раст
микропредузећа, односно малих и средњих предузећа, укључујући и приступ финансијским
услугама

ЛЕ 6 Предуслови да се валоризују потенцијали у
повољном географском положају општине

9. Индустрија, иновације и инфраструктура - 9.1. Развити квалитетну, поуздану, одрживу
и отпорну инфраструктуру, укључујући регионалну и прекограничну инфраструктуру, како
би се подржали економски развој и људско благостање, са фокусом на јефтином и једнаком
приступу за све

ЛЕ 7 Стварање предуслова за повећање профита у
пољопривреди

2. Свет без глади - 2.3. До 2030. удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе
малих произвођача хране, а посебно жена, аутохтоних народа, породичних пољопривредних
произвођача, сточара и рибара, кроз безбедан и једнак приступ земљишту, другим
производним ресурсима и подацима, сазнањима, финансијским услугама, тржиштима и
могућностима за остваривање додатне вредности, односно за запошљавање ван
пољопривреде
2.4. До 2030. обезбедити одрживе системе за производњу хране и применити отпорне
пољопривредне праксе за повећање продуктивности и производње, које помажу у одржавању
екосистема, које јачају капацитет за прилагођавање климатским променама, екстремним
временским условима, сушама, поплавама и осталим катастрофама, и које прогресивно
побољшавају квалитет земљишта и тла
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7.2. Приоритети ЕУ за период 2021-2027
Развојни правци
- План развоја
2022-2030

Приоритетни циљеви - План развоја 2022-2030
КЖ 1 Створити нова и квалитетнија радна места

Развојни правац
1
Друштвени
развој и
Квалитет
живота

КЖ 2 Боље повезивање и рационалније коришћење ресурса
КЖ 3 Неговати и унапредити културно богатство и мултикултуралност
КЖ 4 Подржавајући амбијент за младе и породицу
КЖ 5 Свима доступно квалитетно образовање
КЖ 6 Безбедно окружење за живот и рад
КЖ 7 Квалитетне и доступне јавне услуге

Развојни правац
2
Урбани развој,
Комунална
инфраструктура
и Заштита
животне
средине

КЖ 8 Унапредити услуге социјалне заштите
УР 1 Унапређење комуналних услуга ради одговорног управљања природним
ресурима
УР 1А Спречавање загађивања
УР 1Б Одговорно управљање водом и отпадном водом
УР 1Ц Систематски развој комуналног предузећа ЈП Комград
УР 1Д Управљање отпадом

Приоритети ЕУ за период 2021-2027
Социјалнија Европа, достизање стуба социјалних права ЕУ и
подршка квалитетном запошљавању, образовању, вештинама,
социјалној инклузији и једнаком приступу здравственој
заштити
Европа ближа грађанима, подржавањем локалних стратегија
развоја и одрживог урбаног развоја широм ЕУ
Социјалнија Европа, достизање стуба социјалних права ЕУ и
подршка квалитетном запошљавању, образовању, вештинама,
социјалној инклузији и једнаком приступу здравственој
заштити

Зеленија Европа без угљен-диоксида, спровођењем Паришког
споразума и улагањем у енергетску транзицију, обновљиве
изворе и борбу против климатских промена

УР 1Е Одржавање јавних (зелених) површина
УР 2 Унапређење комуналне инфраструктуре и услуга у сеоским срединама
УР 3 Боље коришћење природних ресурса
ЛЕ 1 Побољшање услуга ЛС ради успостављања услова за раст локалне
економије
ЛЕ 2 Улагање у људске ресурсе за потребе привреде

Паметнија Европа кроз иновације, дигитализацију, економску
трансформацију и подршку малим и средњим предузећима

ЛЕ 3 Унапређење туристичког потенцијала и специфичних видова туризма
Развојни правац
3
Локалноекономски развој

ЛЕ 4 Ефикасније коришћење ОИЕ и повећање отпорности економије на
територији општине
ЛЕ 5 Успешније привлачење пројеката, фондова и субвенција
ЛЕ 6 Предуслови да се валоризују потенцијали у повољном географском
положају општине
ЛЕ 7 Стварање предуслова за повећање профита у пољопривреди

Зеленија Европа без угљен-диоксида, спровођењем Паришког
споразума и улагањем у енергетску транзицију, обновљиве
изворе и борбу против климатских промена
Паметнија Европа кроз иновације, дигитализацију, економску
трансформацију и подршку малим и средњим предузећима
Повезанија Европа са стратешким транспортним и дигиталним
мрежама
Паметнија Европа кроз иновације, дигитализацију, економску
трансформацију и подршку малим и средњим предузећима
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8. ПРИОРИТЕТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ БАЧКА ТОПОЛА,
КОЈИ НИСУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Приоритетна
област

Водопривреда

Пројекти од значаја за Општину Бачка
Топола, који нису у надлежности ЛС и
захтевају ангажовање више ресорних
институција

Могући партнери за
суфинансирање

Хидросистем "Северна Бачка"
Подсистем Плазовић – у изградњи
Извориште воде је Дунав. Преко овог
система воду ће добити Бачкотополско
језеро и акумулација код Светићева.
Подсистем Тиса-Палић – у изградњи
Извориште воде је Тиса. Преко
планираног канала Ором-Чик-Криваја
воду ће добити Бачкотополско језеро и
акумулација код Светићева. Пројектован
је
канал
Светићево-Његошево
и
Његошово-Мали Иђош
Подсистем Мали Иђош – у изградњи
Извориште воде је Велики Бачки канал.
Преко овог система обезбеђује се вода за
канал Његошово-Мали Иђош
Подсистем Телечка – у плану
Извориште воде је Велики Бачки канал.
Преко овог система воду би могла добити
акумулације код С.Моравице и Паноније

Могући начин
суфинансирања:
-кроз програм (ПРОГРАМ)
-кроз пројекат (ПРОЈЕКАТ)
-јавно-приватно
партнерство ЈПП

Воде Војводине,
ПС за пољопривреду,
водопривреду и
шумарство

ПРОГРАМ
ПРОЈЕКАТ

Обилазнице око Бачке Тополе
Ревитализација регионалних путева, БТМали Иђош

Развој
саобраћајне
инфраструктуре

Ревитализација регионалних путева, БТБечеј
Ревитализација регионалних путева, БТБајмок - - Bácsalmás
Бициклистичке стазе дуж регионалних
путева на територији Општине Бачка
Топола
Брза пруга – Будимпешта-Београд

Развој привреде

Царински терминал- Бачка Топола

Ресорно
Министарство, АПВ
Путеви Србије АД
Ресорно
Министарство, АПВ
Путеви Србије АД
Ресорно
Министарство, АПВ
Путеви Србије АД
Ресорно
Министарство, АПВ
Путеви Србије АД
Ресорно
Министарство, АПВ,
ЕУ програми
Путеви Србије АД
Ресорно
Министарство
Железница Србије АД
Ресорна
Министарствa, АПВ
Железница Србије АД

ПРОГРАМ
ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ
ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ
ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ
ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ
ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ
ПРОЈЕКАТ
ПРОГРАМ
ПРОЈЕКАТ
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9. ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ИЗВЕШТАВАЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА
Процес имплементације Плана развоја мора бити јасно дефинисан. Кључни актери морају бити
свесни својих улога и одговорности. У циљу успешне имплементације сваке фазе Плана развоја,
процес реализације поред активности управљања мора да укључи и активности на праћењу
спровођења појединих мера, као и анализу ефективности и ефикасности спроведеног. Систем
управљања обухвата процесе планирања, организације, одабира људи, координирања, руковођења и
контроле, укључујући и ангажовање људских, финансијских, технолошких и природних ресурса.
Процес стратешког планирања је динамичан процес и финални документи се посматрају као
динамични, односно променљиви алати. У том контексту, целокупан процес планирања је
дефинисан као трогодишњи циклус анализе–планирања–програмирања–имплементације–
реализације–праћења–процене–поновне анализе, итд. Процес се комплетно преиспитује на 3 године.
Потребу прецизног праћење реализације налаже и наступајућа обавеза израде Средњорочног плана
развоја ЛС, који је уједно и врло прецизан акциони план за остваривање планираних приоритетних
циљева, кроз реализацију предвиђених мера.
Средњорочни план је документ, где ће се наћи на једном месту у форми акционог плана све мере,
програми и пројекти који се реализују у дотичној години а планирани су у Плану развоја општине
или у нижим, специјализованим стратешким документима или акционим плановима.
Прецизну разраду у Плану развоја предвиђених мера у форми акционог плана за њихову реализацију
припремају именовани носиоци дотичних мера под називом “Носиоци реализације мера и
координације активности” у делу, где су описани појединачни развојни правци у табели
ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉ - МЕРЕ за остваривање приоритетних циљева - НОСИОЦИ реализације мера
и координације активности.
Детаљна (годишња) разрада корака за реализацију одређене мере из Плана развоја од стране Носиоца
мере се ради у склопу процеса израде Средњорочног плана, и исти се понавља сваке године.
Средњорочни план се припрема на 3 године и сваке године се ради ажурирање, на начин, да
паралелно са извештавањем о реализацији за текућу, тј. управо прошлу годину, додају се мере и
акциони план за годину испред (преостале две године). На тај начин, ЛС а и њени извршни органи
увек ће имати прецизан акциони план за реализацију дефинисаних стратешких приоритета за
наредне три године. на тај начин, Средњорочни план постаје врло важан незаобилазни документ
приликом састављања годишњег буџета ЛС.
Примена Плана развоја локалне заједнице је заснована на имплементацији средњорочног плана,
доброј организационој структури и ангажовању заинтересованих актера. Процес имплементације
Плана развоја локалне заједнице је инкорпориран и користи постојећу структуру у локалне
администрације. Одговорност за праћење спровођења Плана развоја имаће Општина Бачка Топола.
Општина Бачка Топола ће вршити праћење и вредновање реализације усвојеног Плана развоја
Општине Бачка Топола за период 2022-2030. година, практично у континуитету, и на годишњем
нивоуи о резултатима овог процеса ће припремати извештаје које ће објављивати у предложеним
оквирима и роковима.
Процес праћења и вредновање реализације усвојеног Плана развоја се састоји од три активности које
следе једна за другом:
 Праћење (мониторинг) текућих активности на спровођењу мера, предвиђених стратешким
документима
 Вредновање (евалуација) успешности реализованих мера и утицаја на циљани проблем
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Одговорна тела за спровођење ових активности су: Општинска управа, Тим за спровођење Плана
развоја Општине Бачка Топола 2022 – 2030, Општинско веће.
Тим за спровођење Плана развоја именује, одлуком, председник општине, а чине га представници
најважнијих локалних организација и установа, као и представници привреде и невладиног сектора.
Тим за спровођење Плана развоја састаје се најмање једном годишње у процесу вредновања
постигнутих учинака, или више пута по потреби, на основу Одлуке председника општине и свог
пословника о раду.
Праћење (мониторинг) реализације мера дефинисаних Планом развоја је систем прикупљања и
обраде података у вези са реализацијом појединих активности у оквиру сваке од мера. Сврха
прикупљања и обраде података је упоређивање постигнутих резултата у оквиру сваке од мере, у
односу на планиране. Праћење се врши континуирано, а за то се користе дефинисани обрасци
и базе података које је потребно ажурирати у складу са доступним подацима званичне статистике .
Посебно је значајно водити рачуна о јасном дефинисању улога и одговорности у делу прикупљања
података, где ће овај посао бити дефинисан као системска активност, а не као једнократни задатак.
Вредновање (евалуација) реализације мера започиње активностима обраде претходно прикупљених
података, Тим за спровођење Плана развоја презентује исте председнику општине и Општинском
већу, након чега се приступа процесу вредновања учинака, тј. мерења постигнутих показатаља.
Постигнути резулати у оквиру сваке мере представљају се показатељима, квантитативно односно
квалитативно. Контролно вредновање врши се након 3 године, а финално вредновање након
завршетка планског периода када се врши и вредновање реализације Плана развоја у целини.
Уколико се тако определи, Општина може процес вредновања поверити и спољној организацији која
за наведени посао поседује потребне референце. Резултати вредновања достављају се председнику
општине и Општинском већу.
Извештавање је активност која се спроводи након завршетка активности праћења и вредновања, а
подразумева припрему годишњег извештаја о спровођењу Плана развоја Општине Бачка Топола, у
оквиру поступка прописаног за израду извештаја о спровођењу средњорочног плана.
Општина Бачка Топола као обвезник средњорочног планирања у обавези је да прати и анализира
напредак у остварењу циљева из средњорочног плана и резултате спроведених мера и активности,
те до 15. марта текуће године израђује годишњи извештај о спровођењу средњорочног плана и
годишњи извештај о учинку програмског буџета за претходну фискалну годину.
Поред годишњег извештаја, Општинско веће, истеком сваке треће календарске године од доношења
Плана развоја, утврђује предлог извештаја о учинцима спровођења Плана развоја, који подноси на
усвајање скупштини Општине, најкасније у року од шест месеци од истека тог рока.
Годишњи извештај о спровођењу плана развоја Општине и Извештај о учинцима спровођења, се
објављује на интернет страници Општине, најкасније 15 дана од дана усвајања.
Након усвајања извештаја о учинцима, Општинско веће и Скупштина општине могу утврдити
потребу спровођења ревизије Плана развоја, на основу чега се приступа изради предлога измена и
допуна Плана развоја. План развоја Општине се мења и допуњује у процедури прописаној за његово
усвајање.
Имајући у виду, да праћење, вредновање реализације и извештавање, па и ревизија стратешких
докумената захтевају знатно веће људске и техничке ресурсе, него што је то досад било уобичајено
за послове у вези са Планом развоја, Општина Бачка Топола ће сагледати најадекватнија решења и
усмерити, или уговорити додатне капацитете за квалитетну реализацију ових послова.

