Преглед извода из листе индикатора одрживости
У табели су приказани индикатори одрживог развоја из области заштите животне средине, економског
развоја, квалитета живота односно друштвених делатности и пољопривреде.
Табеларни приказ наведених индикатора представља извод из укупне листе индикатора која је
саставни део документа Акциони план за спровођење Стратегије одрживог развоја општине Бачка
Топола за период 2015-2020. 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.
Индикатор

Извор верификације

Подаци за
2009

Подаци за
2014

Подаци за
2016

17,09

17,80

16,95

Тренд

Циљ
2020

Индикатори одрживости: Заштита животне средине
Проценат пречишћене
отпадне воде на систему
одвођења [= укупне
пречишћене воде :
испуштене отпадне воде са
системом одвођења]
Проценат домаћинстава
прикључених на систем
одвођења отпадних вода/
канализацију (процена) [
=(број домаћинстава
прикључених на систем
одвођења отпадних вода /
укупан број
домаћинставаx100)]

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

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

(2008 год)

(2012 год)

(2014 год)

12,14

12,53

12,70

(2009 год)

(2012 год)

(2014 год)

17,29

18,66

19,09

(попис 2002)

(попис 2011)

(2014 год)

15,44

13,20

12,89

(попис 2002)

(попис 2011)

(2014 год)

73,63

81,66

77,87

(2007 год)

(2012 год)

(2014 год)

Негативан
учинак

Позитиван
учинак

↗

↗

Индикатори одрживости: Становништво, Квалитет живота

Проценат становништва
преко 65 година старости

Проценат становништва
до 14 година старости

Проценат домаћинстава
прикључених на
водоводну мрежу

Попис становништва,
домаћинстава и станова у
Републици Србији 2002,
2011.; Публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији
процењен укупан број
становника, Републички
завод за статистику
Попис становништва,
домаћинстава и станова у
Републици Србији 2002,
2011.; Публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији
процењен укупан број
становника, Републички
завод за статистику
Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији

Негативан
учинак

Негативан
учинак

Негативан
учинак

↓

↗

↗

Индикатор
Просечна зарада без
пореза и доприноса по
запосленом (РСД)
Учешће корисника
социјалне заштите у
укупном становништву
(%)
Број становника на једног
лекара
Учешће правоснажно
осуђених лица према
месту извршења
кривичног дела у укупном
становништву

Извор верификације
Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији;
Статистика запослености
и зарада, саопштење
Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији
Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији
Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији

Подаци за
2009

Подаци за
2014

Подаци за
2016

21.195,00

35.229,00

37.939,00

(2007 год)

(2012 год)

(2016 год)

4,80

9,93

13,32

(2007 год)

(2012 год)

(2014 год)

736

703

702

(2007 год)

(2012 год)

(2014 год)

0,34

0,58

0,51

(2007 год)

(2012 год)

(2014 год)

Пољопривреда
8,0

Пољопривреда
13,0

Пољопривреда
14,4

Прерађивачка
индустрија
1,3

Прерађивачка
индустрија
1,6

Прерађивачка
индустрија
1,4

Грађевинарст.
0,5

Грађевинарст.
0,3

Грађевинарст.
0,4

Саобраћај
0,8

Саобраћај
0,4

Саобраћај
0,4

Образовање
1,3

Образовање
1,3

Образовање
1,1

Трговина
1,0

Трговина
0,8

Трговина
0,7

Здравствени и
социјални рад
0,8

Здравствени и
социјални рад
0,8

Здравствени и
социјални рад
0,7

(2007 год)

(2012 год)

(2014 год)

7969

7000

7556

(2007 год)

(2013 год)

(2015 год)

3431

3526

2772

(2007 год)

(2013 год)

(2015 год)

Тренд

Позитиван
учинак

Циљ
2020

↗

Негативан
учинак

↓

Позитиван
учинак

↓

Позитиван
учинак

↓

Индикатори одрживости: Економски развој

Локацијски коефицијент
запошљавања
[=(Запосленост у региону у
датој делатности за дату
годину/ Укупна запосленост
у региону за дату годину) /
(Запосленост на
националном нивоу у датој
делатности за дату годину/
Укупна запосленост на
националном нивоу за дату
годину)]

Број запослених годишњи
просек

Број незапослених
годишњи просек

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији
/Сопствени прорачун

Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији;
Национална служба за
запошљавање, НСЗ
Републички Завод за
статистику, публикација –
годишњак Општине у
Републици Србији;
Национална служба за
запошљавање, НСЗ

Пољоприв.
Негативан
учинак

Остале
делатности
Позитиван
учинак

Позитиван
учинак

Позитиван
учинак

↓

↗

↓

Индикатор

Подаци за
2009

Подаци за
2014

Подаци за
2016

24,24

27,21

25,98

(2007 год)

(2012 год)

(2014 год)

Привредна
друштва и
задруге
3788

Привредна
друштва и
задруге
4950

Привредна
друштва и
задруге
6640

Породична
газдинства
3542

Породична
газдинства
3602

Породична
газдинства
5674

(2007 год)
Привредна
друштва и
задруге
3549

(2012 год)
Привредна
друштва и
задруге
2219

(2013 год)
Привредна
друштва и
задруге
6725

Породична
газдинства
2937

Породична
газдинства
2352

Породична
газдинства
5755

(2007 год)
Шећерна репа
38094

(2012 год)
Шећерна репа
19945

(2013 год)
Шећерна репа
51764

Сунцокрет
2135

Сунцокрет
1793

Сунцокрет
3103

(2007 год)

(2012 год)

(2013 год)

37,90

25,63

45,76

(2007 год)

(2012 год)

(2014 год)

Извор верификације

Тренд

Циљ
2020

Негативан
учинак

→

Индикатори одрживости: Пољопривреда
Проценат запослених у
пољопривреди у односу
на укупну запосленост

Просечан принос, по кг, у
производњи пшенице

Просечан принос, по кг, у
производњи кукуруза

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

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

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

Принос, по хектару кг у
производњи
индустријског биља
(шећерна репа и
сунцокрет)

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

Проценат инвестиција у
пољопривреди у односу
на укупне инвестиције

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

Позитиван
учинак

Позитиван
учинак

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 приоритети у датој области.
Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом бележи сталан раст али је то још увек испод
републичког просека.
50,000

Просечна зарада (без пореза и доприноса) по запосленом
у РСД у односу на републички просек
43,932

45,000
40,000

44,432

45,393

40,872
37,976

35,000
30,000

44,530

35,229

36,474

37,305

37,359

37,939

2014

2015

2016

31,970

25,000
2011

2012

2013

општина
Бачка
Топола
Република
Србија

Показатељи који прате кретање броја становника, квалитет живота указују на константан пад броја
најмлађе популације и раст броја становника старијих од 65 година живота. Такође, евидентан је
негативан тренд повећања корисника социјалне помоћи од око 4 % у односу на протекли период, те
реализација приоритета дефинисаних у области социјалне заштите у стратегији још више добија на
значају. Остали показатељи су на истом или приближном нивоу у односу на претходно посматрани
период.
Индикатори који приказују вредности у области економског развоја и пољопривреде указују на
зависност укупног привредног система на пољопривредну делатност. Ова тврдња се доказује кроз
индикатор локацијски коефицијент запошљавања чије вредности представљају зависност привредног
система од одређене привредне гране. Вредности које прелазе 1,5-2,0 већ представљају повећану
зависност укупног привредног система одређене територије а у нашој општини, по подацима из 2014.
године, та вредност износи 14,4.
Такође проценат укупних инвестиција по делатностима у нашој општини у пољопривреди је висок од
45% док у је републички просек у истој делатности око 3,5%. У општини Бачка Топола по подацима
републичког завода за статистику сваки четврти запослени је запослен у пољопривредној делатности
док на националном нивоу око 2% је запослено у наведеној делатности.

70

Проценат остварених инвестиција у пољопривреди у
односу на укупне, на општинском и националном нивоу
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Што се тиче броја запослених односно незапослених, он се налази на сличном нивоу, али је важно
нагласити да број незапослених представља званичан податак Националне службе за запошљавање,
односно то су она лица која се налазе на евиденцији НСЗ.
У пољопривредној производњи ратарских култура забележен је значајан раст по питању приноса, а
присутно је да су резултати константно изнад републичког просека. Кроз приказане податке, јасно је
видљиво да је добро што је делатност пољопривреде у стратегији издвојена као посебна област и
препорука је да се настави са реализацијом приоритета из исте.

Анализa реализованих пројеката по областима, изворима финансирања и усклађености
са дефинисаним акционим планом у 2016. години
Стратегија одрживог развоја општине Бачка Топола је усвојена за период 2010 – 2020 године, a акциони
план за њено спровођење је усвојен 2015. године за период 2015-2020 година. Стратегија је израђена је
по методологији СЛОР и поседује све елементе који би требало да омогуће праћење и извештавање у
идеалној ситуацији. Ипак, у условима у којима функционишу локалне самоуправе у нашој земљи, може
се видети да је имплементација стратегије и акционог плана наилазила на многобројне тешкоће које се
најчешће изражавају у недостатку материјалних средстава. Упркос датим условима постоје позитивни
помаци који се огледају у успешној реализацији планираних пројеката у протеклој 2016. години
финансираних из сопствених извора а такође и спољних који су најчешће обезбеђени конкурсним путем
од виших нивоа власти, пре свега АП Војводине. У следећој табели приказане су области/приоритети из
стратегије у којима је остварен напредак кроз реализацију наведених пројеката.
Табела: Преглед области / приоритета Акционог плана за спровођење Стратегије одрживог развоја
општине Бачка Топола за период 2015-2020 у којима је остварен напредак

Област

Приоритети

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

Квалитет живота и
социјална осетљивост

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

Привреда

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 разлога за добро функционисање и остварење позитивних резултата су добро
идентификовање кључних проблема у заједници и заједнички рад на решавању истих више субјеката
(месне заједнице, Јавна предузећа,општинска управа, Дом здравља,Црвени крст, Дом културе,
невладине организације и др.). Реализоване и започете пројекте у 2016. години који ће бити
представљени у великој мери су планирина у акционом плану за спровођење стратегије одрживог
развоја општине Бачка Топола.
Ако би по областима представили реализоване и пројекте који су започети током 2016. године онда су
што се тиче заштите животне средине доминантни пројекти реконструкције и изградње водоводних
система у насељима општине Бачка Топола као што су нпр. реконструкција водовода у Карађорђеву
суфинансирана од стране АПВ (90%), опремање бунара у Гунарошу финансирано из сопствених
средстава и др. Такође су у овој години одобрена средства од стране АПВ за реконструкцију и изградњу
водоводне мреже у Бачкој Тополи (прстен 7 и 8), У Новом Орахову изградња и реконструкција
водоводне мреже у две улице и у Старој Моравици замена старих водоводних цеви у делу насеља.
Започете су припремне активности за реализацију ових пројеката и сопствено учешће у финансирању
истих је по 20% од укупне вредности. Такође су у овој области и реализовани пројекти на изградњи
канализационе мреже као што је изградња исте у делу Старе Моравице суфинансирана од стране АПВ.
За изградњу постројења пречистача отпадних вода израђена је пројектно-техничка документација од
стране техничког факултета из Новог Сада и прихваћен концепт фазне изградње истог, чиме су
створени битни предуслови за почетак градње истог.

Што се тиче управљања комуналним чврстим отпадом настављене су активности на реализацији
пројекта регионалне депоније суфинасиране од стране ЕУ и општина чланица, а такође сопственим
средствима извршена је санација дивље депоније у Бачкој Тополи.
У области квалитета живота и социјалне осетљивости реализован је највећи број пројеката по
следећим приоритетима:
- развој инфраструктуре - санација путне мреже по насељима општине, завршетак изградње трга
избор и манифестационог трга (фонтана) из сопствених средстава. Такође је реализован
пројекат изградње бициклистичке стазе на сенћанском путу у Бачкој Тополи суфинансиран од
стране АПВ (30%);
-

развој културе и спорта – реализован је пројекат адаптације позоришне сале у Бачкој Тополи
сопственим средствима. У области спорта израђен је секторски стратешки документ, Програм
развоја спорта општине Бачка Топола у партиципативном процесу уз учешће свих релевантних
фактора.

-

здравство – реализовани су превентивни програми као што су скрининг колоректалног
карцинома, школа за труднице, ''здрав живот, дуг живот''.

-

развој система образовања – у 2016. години је реализовано неколико значајних пројеката који се
односе на побољшање услова у школама и то реконструкција крова фискултурне сале ОШ Чаки
Лајош у Бачкој Тополи, реконструкција фискултурне сале гимназије у Бачкој Тополи и адаптација
фискултурне сале у ПУ Бамби (централни објекат). Наведени пројекти реализовани су
сопственим средствима.

Ако анализирамо област привреде из угла реализације планираних приоритета из стратегије онда се
може закључити да су највећа улагања у инфраструктуру у смислу стварања повољног и привлачног
пословног окружења и то реализација пројекта завршетка обилазнице у индустријској зони (спајање
сенћанског и бечејског пута) суфинансираног од стране Министарства регионалног развоја РС (80%),
АПВ и општине Бачка Топола. Такође је веома значајна и реализација пројеката у оквиру развоја
туризма као што су унапређење туристичке инфраструктуре термалне бање у Пачиру, изградња базена
у Старој Моравици и реализација почетне фазе будућег ауто кампа на језеру у Бачкој Тополи.
У области пољопривреде у 2016. години највише активности је спроведено кроз стварање повољног
пословног окружења за развој пољопривреде, односно кроз подршку развоја индивидуалног сектора у
ратарству и сточарству (породична газдинства), деловањем наменског фонда за развој полјопривреде,
активности агробизнис клуба са теренском мрежом сарадника и помоћи пољопривредницима приликом
остваривања права на субвенције и конкурисања код ПС за пољопривреду и Министарства
пољопривреде. Наведене активности су спровођене сопственим средствима.

Анализа усклађености планираних капиталних пројеката у буџету општине за 2017.
годину са Акционом планом за спровођење Стратегије одрживог развоја
Следећа табела представља приказ пројеката планираних буџетом СО Бачка Топола и њихову
усклађеност са стратегијом одрживог развоја општине Бачка Топола односно акционим планом за
спровођење исте.
Шифра
пројекта

Назив Пројекта

Усклађеност са акционим планом за
спровођење стратегије одрживог развоја

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање
1101-П1

Уређење ширег центра Бачке Тополе

1101-П2

Уређење центра града

1101-П3

Реконструкција и уређење фасада на објектима у јавној својини

1101-П4

Камп на обали језера

1101-П5

Изградња и пројектовање базена у парку Бајше

1101-П6

Изградња летњег анфитеатра у МЗ Мали Београд

1101-П7

Пројектно планирање за МЗ Ново Орахово

1101-П8

Адаптација и пројектовање зграда од општег значаја у МЗ Стара
Моравица

1101-П9

Пројектно планирање за МЗ Панонија

1101-П10

Пројектовање МЗ Криваја

1101-П11

Куповина и реконструкција објекта за дом у Кавило у МЗ
ПОБЕДА

1101-П12

Изградња капеле у МЗ ТОМИСЛАВЦИ

1101-П13

Изградња дечјег игралишта у Б.Тополи

1101-П14

Побољшавање изгледа центра у насељу Бајша

Пројекти су директно наведени у стратегији – Област
2. Квалитет живота и социјална осетљивост:
2.2.1.6. Ревитализација центра града
Пројекат је у сагласности - Програм:
2.2.8. Повећање енергетске ефикасности и коришћења
обновљивих извора енергије
Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
3. Привреда:
3.1.2.5. Уређење зоне језера за развој купалишног,
транзитног, еко туризма и кампинга - Изградња кампа
Пројекти су у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.2. Развој културе и спорта
Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.1.Развој инфраструктуре
Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.2.1. Ревитализација постојећих објеката (стадиони,
дечја игралишта, домови културе по МЗ – решити
имовинско-правне односе)

Пројекти су у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.1.Развој инфраструктуре

Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.2.1. Ревитализација постојећих објеката (стадиони,
дечја игралишта, домови културе по МЗ – решити
имовинско-правне односе)
Пројекат је у сагласности са стратегијом - Област:
2. Квалитет живота и социјална осетљивост

Програм 2. Комуналне делатности
1102-П1

Адаптација уличне расвете у Старој Моравици

1102-П2

Изградња водоводног система у Бачкој Тополи- прстен 7 и 8
(сопствено учешће)

1102-П3

Изградња градске водоводне мреже у насељу Бачка Топола

1102-П4

Реконструкција водоводне и канализационе мреже у Бачкој
Тополи - Индустријски парк

1102-П5

Капитално одржавање водовода и опремање бунара у Гунарошу

1102-П6

Капитално одржавање и реконструкција водоводне мреже у
насељу Ново Орахово

1102-П7

Завршетак изградње бунара у МЗ Криваја

1102-П8

Замена старих водоводних цеви у Старој Моравици

Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.1.3. Рационализација потрошње јавне расвете
Пројекти су директно наведени у стратегији – Област
1. Заштита животне средине:
1.1.1.1. – 1) Реконструкција и изградња система водовода
у граду Бачкој Тополи
Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
3.1.2.2. Изградња индустријске зоне и пратеће
инфраструктуре
Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
1.1.1.1. Реконструкција и изградња система водовода у
насељима општине
Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
1. Заштита животне средине:
1.1.1.1. – 6) Реконструкција и изградња водоводне мреже
у насељу Ново Орахово
Пројекти имају упориште у стратегији – Пројекат:
1.1.1.1. Реконструкција и изградња система водовода у
насељима општине

Шифра
пројекта

Назив Пројекта

Усклађеност са акционим планом за
спровођење стратегије одрживог развоја

Програм 3. Локални економски развој
1501-П1

Источна обилазница

1501-П2

Стручна пракса, јавни радови и самозапошљавање

1501-П3

Суфинансирање ЕУ пројеката

Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
3.1.2. Стварање инфраструктуре која ће погодовати
бржем привредном развоју целокупне општине
Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
3. Привреда:
3.1.1.3. Повећање квалитета радне снаге кроз стицање
практичних знања или стручне праксе за лица од III-VII
степена ст. спреме
Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
3.1.1. Повољно пословно окружење и предуслови за
почетак, одржавање и раст бизниса

Програм 4. Развој туризма
1502-П1

Рекреациони центар у Пачиру

Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
3. Привреда:
3.1.5.7. – 3) Унапређење квалитета туристичке
инфраструктуре и изградња базена за купање у оквиру
термалне бање у Пачиру

Програм 5. Развој пољопривреде
0101-П1

Уређење некатегорисаних путева

Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
4.1.1. Стварање повољног пословног окружења за развој
пољопривреде

Програм 6. Заштита животне средине
0401-П1

Програм заштите животне средине- Буџетски фонд за заштиту
животне средине

0401-П2

Пројектовање и изградња пречистача отпадних вода

0401-П3

Сметлиште у МЗ Мали Београд

Пројекат је у сагласности са стратегијом - Област:
1. Заштита животне средине
Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
1. Заштита животне средине:
1.3.1.2. Изградња постројења за пречишћавање отпадних
вода
Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
1.4.1.3. Очистити и рекултивисати «дивља» одлагалишта

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
0701-П1

Изградња саобраћајнице "Блиско"

0701-П2

Изградња улица Видовданска и Дунавска

0701-П3

Изградња тротоара у делу улице Гомбош Јанош

0701-П4

Санација паркинга поред пијаце

0701-П5

Одржавање путева, тротоара и јаркова у Бачкој Тополи

0701-П6

Изградња и реконструкција биклистичке стазе у Бачкој Тополи
(асфалтирање, бетонирање)

0701-П7

Изградња коловоза на територији Индустријског парка

0701-П8

Капитално одржавање локалних путева и пројектно планирање у
МЗ ГОРЊА РОГАТИЦА

Пројекти имају упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.1.1. Побољшање квалитета и изградња локалних
путева
Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.1. Развој инфраструктуре
Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
3. Привреда:
3.1.2.4. – 6) Санација постојећег паркинг простора градске
пијаце
Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.1. Развој инфраструктуре
Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
2. Квалитет живота и социјална осетљивост:
2.2.1.4. Бициклистичке стазе
Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
3.1.2.2. Изградња индустријске зоне и пратеће
инфраструктуре
Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.1. Развој инфраструктуре

Шифра
пројекта

Назив Пројекта

0701-П9

Изградња бициклистичке стазе у МЗ ГУНАРОШ

0701-П10

Изградња отресивача блата у МЗ ГУНАРОШ

0701-П11

Капитално одржавање пешачке стазе у МЗ ГУНАРОШ

0701-П12

Изградња паркиг простора у МЗ ГУНАРОШ

0701-П13

Пројектна документација у МЗ ГУНАРОШ

0701-П14

Одржавање локалних путева, крпљење ударних рупа у МЗ
НОВО ОРАХОВО

0701-П15

Пројектна документација и асфалтирање локалних путева у МЗ
Његошево

0701-П16

Адаптација и инвестиционо одржавање пешачке стазе у МЗ
СТАРА МОРАВИЦА

0701-П17

Адаптација и инвестиционо одржавање путева и улица у МЗ
СТАРА МОРАВИЦА

0701-П18

Адаптација аутобуске стајалиште у МЗ Криваја

0701-П19

Асфалтирање локалних путева у МЗ Томиславци

0701-П20

Пројектовање бициклистичке стазе у МЗ Томиславци

0701-П21

Изградња коловоза у МЗ КАРАЂОРЂЕВО

Израда пројектне документације за реконструкцију коловоза у
МЗ КАРАЂОРЂЕВО
Програм 9. Основно образовање
0701-П22

2002-П1

Реконструкција централног грејања у Oсновној Школи
"18.Октобар" Ново Орахово

2002-П2

Замена седишта у фискултурној сали у Основној школи "Чаки
Лајош" Бачка Топола

Усклађеност са акционим планом за
спровођење стратегије одрживог развоја

Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.1.4. Бициклистичке стазе

Пројекти су у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.1. Развој инфраструктуре

Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
2. Квалитет живота и социјална осетљивост:
2.2.1.1. – 9) Изградња коловоза и реконструкција,
санација постојећих у насељу Ново Орахово
Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.1.1. Побољшање квалитета и изградња локалних
путева
Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.1. Развој инфраструктуре
Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
2. Квалитет живота и социјална осетљивост:
2.2.1.1. – 5) Санација, реконструкција и изградња путне
мреже у Старој Моравици
Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.1. Развој инфраструктуре
Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.1.1. Побољшање квалитета и изградња локалних
путева
Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.1.4. Бициклистичке стазе
Пројекти имају упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.1.1. Побољшање квалитета и изградња локалних
путева
Пројекти су директно наведени у стратегији – Област
2. Квалитет живота и социјална осетљивост:
2.2.7.5.– 7) Реконструкција централног грејања у основној
школи "18.Октобар" Ново Орахово
Пројекат има упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.7.5. Побољшање услова за рад у школама на
територији општине

Програм 10. Средње образовање
2003-П1

Реконструкција гасне котларнице у Гимназији

2003-П2

Адаптација фискултурне сале у гимназији (завршни радови)

Пројекat je директно наведен у стратегији – Област
2. Квалитет живота и социјална осетљивост:
2.2.7.5.– 1) Замена гасног котла у СТШ Јожеф Шинкович,
који је заједнички са Гимназијом и економском школом
"Доситеј Обрадовић"
Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
2. Квалитет живота и социјална осетљивост:
2.2.7.5.– 9) Реконструкција спортске дворане код
Гимназије

Програм 12. Здравствена заштита
1801-П1

Функционисање апотека и снабдевање грађана са лековима

Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.3. Здравство

Шифра
пројекта

Усклађеност са акционим планом за
спровођење стратегије одрживог развоја

Назив Пројекта

Програм 13. Развој културе
1201-П1

Међународни камп толеранције

1201-П2

Адаптација позоришне сале Дома културе

1201-П3

Адаптације зграде каштела

Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.2. Развој културе и спорта
Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
2. Квалитет живота и социјална осетљивост:
2.2.2.3. Реконструкција, адаптација и опремање
позоришне сале у Бачкој Тополи
Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.2. Развој културе и спорта

Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-П1

Изградња тениског терена у МЗ Томиславци

1301-П2

Постављање рефлектора на отвореном спортском терену фудбалском игралишту

1301-П3

Рекострукција рукометног игралишта у Б.Тополи

Пројекат је у сагласности са стратегијом - Програм:
2.2.2. Развој културе и спорта
Пројекти имају упориште у стратегији – Пројекат:
2.2.2.1. Ревитализација постојећих објеката (стадиони,
дечја игралишта, домови културе по МЗ – решити
имовинско-правне односе)

Програм 17. Енергетска ефикасност
0501-П1

Унапређење енергетске ефикасности у МЗ СТАРА МОРАВИЦА

Пројекат је директно наведен у стратегији – Област
2. Квалитет живота и социјална осетљивост:
2.2.8.1. – 01) Санација зграде општих интереса у Старој
Моравици из угла енергетске ефикасности

Програми као што су Предшколско васпитање (8), Социјална и дечја заштита (11) нису имали
дефинисане пројекте и нису релевантни за ову анализу. Такође, програми Локална самоуправа (15) и
Политички систем локалне самоуправе (16) нису релевантни за ову анализу и зато се не налазе у
приказаној табели.
Усклађеност пројеката, планираних буџетом за СО Бачка Топола 2017. годину и њихово место у
акционом плану за спровођење стратегије одрживог развоја, класификована је кроз три групе и то:
 Пројекти директно наведени у стратегији; - пројекти који су истоветно дефинисани у
стратегији
 Пројекти који имају упориште у стратегији; – пројекти чија реализација доприноси
реализацији ''виших''' пројеката
 Пројекти који су у сагласности са стратегијом; – пројекти који се могу повезати са
дефинисаним одређеним програмом односно приоритетној области у стратегији.
Од укупно 64 пројекта, планираних буџетом, 18 спада у групу пројеката директно наведених у
стратегији, 20 који имају упориште у истој а за 26 пројеката се може рећи да су у сагласности са
стратегијом одрживог развоја општине Бачка Топола.

29.03%

38.71%

32.26%

Директно наведени
пројекти у стратегији

Пројекти који имају
упориште у стратегији

Пројекти који су у
сагласности са
стратегијом

Закључна разматрања
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.
Од укупно 239 приоритета у акционом плану за спровођење стратегије одрживог развоја, на 162 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 77 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.
Такође, важно је нагласити да је потребно изградити систем у којем ће стратешки документ и акциони
план за спровођење стратегије одрживог развоја 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
акционог плана за спровођење стратегије одрживог развоја (различите институције, органи јавне
управе, јавна предузећа итд).

