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УВОД 
 
 

 

Уводне радње 

 

 Уводне радње организује и извршава лице задужено за израду Процене у Општини 

Бачка Топола.  

 

1.1. Одлука о учесницима 

 

 Решењем Председника општине Бачка Топола број 217-13/2018-II-4 од 25.06.2018. 

године, у тим за израду Процене угрожености одређена су лица из састава општинске управе 

Бачка Топола и општинског Штаба за ванредне ситуације са компетенцијама из области коју 

покривају, други део тима, односно лица са лиценцом, чини Агенција за консултантске услуге 

РИЗИК 025, која је израдила комплетну структуру процене и обраду добијених информација. 

 

1.2.  Начин израде процене и одређивања опасности 

 

 Пре почетка израде Процене, одржан је састанак и информисање тима за израду 

Процене. Представник општинске управе је упознао чланове тима са специфичностима 

општине, као и историјом догађаја и ванредних догађаја. Сачињен је Динамички план 

активности на изради Процене угрожености, извршена је прелиминарна идентификација 

опасности и закључено да општину Бачка Топола могу да угрозе следеће опасности (Табела 1.) 

 

ОПАСНОСТИ 

ШТИЋЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Живот и здравље 

људи 

Економија/ 

екологија 

Друштвена 

стабилност 

1 
Земљотреси                                   

Могуће последице 

2 Одрони, клизишта и ерозије Не очекују се последице по штићене вредности општине 

3 

Поплаве                                         

Могуће последице 

4 
Екстремне временске појаве         

Могуће последице 

5 Недостатак воде за пиће               Не очекују се последице по штићене вредности општине 

6 Епидемије и пандемије Не очекују се последице по штићене вредности општине 

7 Биљне болести Не очекују се последице по штићене вредности општине 

8 Болести животиња Не очекују се последице по штићене вредности општине 

9 
Пожари и експлозије, пожари на 

отвореном 
Не очекују се последице по штићене вредности општине 

10 Техничко - технолошке несреће    Не очекују се последице по штићене вредности општине 

11 Нуклеарни и радиолошки акциденти 
Процена за ову врсту опасности се израђује искључиво 

на нивоу Републике Србије 

12 

Стање нуклеарних објеката као и објеката 

за заштиту од нуклеарних и / или 

радијационих акцидената на територији 

Не очекују се последице по штићене вредности општине 

13 Опасност од терористичког напада  Израђује се на нивоу Републике Србије  

Табела 1. Прелиминарна идентификација опасности 

 

 На основу резултата прелиминарне анализе, изведен је закључак, да се врши процена 

ризика од следећих опасности: 
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- Земљотреси, 

- Поплаве, 

- Екстремне временске појаве 

 

1.3.  Начин праћења стања на терену 

 

 У циљу обезбеђивања благовремених информација, неопходних за израду Процене, 

руководилац тима за израду Процене, треба да: 

- додели обавезе стручним службама општине Бачка Топола у циљу идентификације 

проблема и извештавања о истима; 

- извештава надлежну службу АП Војводина о стању безбедности у општини; 

- прати информације које добија од надлежне службе АП Војводина; 

- прати информације специјализованих надлежних служби Републике Србије о 

 појединим опасностима; 

- одржава састанке тима и врши анализу стања безбедности. 

 

1.4. Ажурирање Процене 

 

 Ажурирање Процене вршити, најмање једном годишње, а ванредно у следећим 

случајевима: 

- Добијања информација о промени параметара безбедности по идентификованим 

 опасностима; 

- Добијања информација о појави опасности које нису идентификоване у Процени у 

 време вршења Процене; 

- Налога надлежне службе АП Војводина или Р.Србије, и 

- Налога општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола, на основу 

анализе стања  безбедности. 

 Сва документа о ажурирању се стављају као допуна основног документа, а документа 

која су престала да важе услед ажурирања се чувају у Процени. Свако ажурирање се 

верификује адекватним интерним документом надлежног руководиоца. 

 

1.5.  Комуникација и консултација 

 

 Комуникација и консултацијa је континуирани и интерактивни процес који носилац 

израде Процене спроводи да би обезбедио и поделио добијене информације и укључио у 

дијалог заинтересоване стране у вези са управљањем ризиком. 

 Стручно лице које обавља послове заштите и спасавања  је одговорно за комуникацију 

и консултације. 

 Комуникација се врши перманентно са свим субјектима унутар општине Бачка Топола. 

 Консултације се врше по потреби са: 

- Штабом за ванредне ситуације општине Бачка Топола,  

- Надлежном службом АП Војводина, 

- Надлежном службом МУП - Одељење за ванредне ситуацију у Суботици, 

- Привредним друштвима специјализованим за област управљања ризиком. 

 

1.6.  Одређивање контекста 

 

 У циљу одређивања контекста неопходно је дефинисати спољашње и унутрашње 

факторе који се узимају у обзир приликом израде сценарија у смислу представљања 

потенцијалних опасности, а у исто време највећих и највероватнијих ризика. Организовано је 

стручно саветовање по питању дефинисања потенцијалних опасности и њихових последица по 

штићене вредности општине Бачка Топола. Стручно саветовање је одржано у присуству тима 

лиценцираних лица и представаника Општине. Представник Општине је представио све облике 

угрожавања објеката и локација на територији. На овај начин се дошло до неопходног 



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

9  

 

мишљења у стручном смислу, о сваком ризику посебно. На исти начин се помогло радној 

групи да одлучи за које опасности ће радити процену. Дефинисани параматери су: земљотреси; 

поплаве и екстремне временске појаве. 

 

1.7. Мониторинг ризика 

 

 Мониторинг ризика је стална провера, надзор, критичко посматрање или утврђивање 

статуса, како би се идентификовале очекиване или потребне промене свих параметара на 

којима се заснива Процена. Процена је документ који захтева стално дограђивање и 

ажурирање. То се постиже на основу праћења стања на терену и евидентирања свих критичних 

тачака, тј. појава нових чинилаца који поспешују или изазивају одређену опасност. Такође се 

врши стално праћење научних и стручних достигнућа која могу бити од користи за доградњу и 

ажурирање Процене. Одговоран за мониторинг ризика јесте руководилац општинске управе. 

Планом рада се врши планирање контрола по питању заштите и спасавања. Резултати контрола 

треба да буду предмет анализа на седницама штаба. Мониторинг по питању ризика могу да 

врше и надлежне службе у процесу редовног и наредног надзора. 

 

1.8.  Законски основ за израду процене угрожености од елементарних непогода и других 

 несрећа  
 

 Проценом угрожености идентификују се извори могућег угрожавања, сагледавају 

могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од 

елементарних непогода и других несрећа. Процена угрожености од елементарних непогода и 

других несрећа (у даљем тексту: Процена) је основни документ за израду Плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама јединица локалне самоуправе. Носиоци израде Процене 

формирају стручни тим за израду Процене, који се састоји од стручњака по врсти делатности 

од значаја за заштиту и спасавање, односно пpоцену ризика.  

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа (у даљем тексту: 

Процена угрожености) се израђује на основу одредби члана 15., став 1., Закона о ванредним 

ситуацијама, („Сл. гласник РС'', бр. 111/09, 92/11, 93/12) и чланова 8. став 2. и 3; члана 10. став 

1.;  члана 11. став 2. и члана 12.  ''Уредбе о садржају и начину израде планова заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама'' („Сл. гласник РС'', бр. 8/11), као и на основу Упутства о 

Mетодологији за израду процене угрожености  од елементарних непогода и других несрећа и 

планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (''Службени гласник  Републике 

Србије'', бр.18/2017). Процена угрожености јединица локалне самоуправе састоји се из општег 

и посебног дела.  

Општи део обухвата:  

1.)  Положај и карактеристике територије, и  

2.)  Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критична инфраструктура).   

 Посебан део се састоји из:  

1.)  Идентификација опасности од елементарних непода и других несрећа,  

2.)  Смернице за израду сценарија, 

3.)  Смернице за израду процене 

4.)  Резиме 

 
1.9.  Решење о покретању поступка израде процене угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа 

 

 Јединице локалне самоуправе у остваривању права и дужности у питањима заштите и 

спасавања, преко својих органа израђују и доносе Процену угрожености и План заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама. Председник општине Бачка Топола је на основу 

потписаног Уговора о пружању услуге израде Процене угрожености од елементарних непогода 

и других несрећа на теротроји општине Бачка Топола, ангажовао Агенцију РИЗИК 025 из 

Сомбора, Батинска 39.,  која, у складу са Чланом 49 а., Закона о ванредним ситуацијама, („Сл. 
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гласник РС'', бр. 111/09, 92/11, 93/12) испуњава прописане законске услове за израду Процена 

угрожености. Састав тима Општине Бачка Топола на изради Процене угрожености је приказан 

у следећем Решењу. 

 

1.10. Састав тима који врши процену угрожености 
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1.11. Динамички план активности 

на изради Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на 

територији Општине Бачка Топола 

 

рб Активност Носилац Сарађује 

Време реализације 

Примедба 
Планирано Остварено 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Израда акта о формирању 
стручно-оперативног тима 

за израду Процене 

Председник 

општине 

Начелник општинске управе; 
Сарадник за ванредне 

ситуације 

22. јун 

2018. 
25.06.2018.  

2 

Израда Диначичког плана 

активности за реализацију 

Процене 

Руководилац 
СОТ 

Председник општине; 

Начелник општинске управе; 
СОТ; 

Руководиоци одељења 

22. јун 
2018. 

26.06.2018.  

3 

Израда Упитника у циљу 

прикупљања података од 
министарстава, посебних 

организација и правних 

лица 

Агенција 025 

 

Начелници одељења из своје 
надлежности и делокруга 

рада; 

Шефови одсека; 
Одговорна лица у правном 

лицу 

26. јун 

2017. 
26.06.2018.  

4 

Припрема и одржавање 

састанака са 
министарствима, посебним 

организацијама, 

установама и правним 
лицима на територији 

општине 

Руководилац 
СОТ 

СОТ; 
Министарства, посебне 

организације и правна лица; 

Одговорна лица у правном 
лицу 

22. јун 

09. јул 

 

22.06.2018.  

5 

Прикупљање података из 

Министарстава, посебних 
организација и 

институција 

Руководилац 
СОТ +СОТ 

СОТ; 
Министарства, посебне 

организације и правна лица; 

Одговорна лица у правном 
лицу 

13. јул 
2017. 

15.07.2018.  

6 

Одржавање састанака СОТ 

и припрема информације о 

реализованим 
активностима 

Руководилац 

СОТ 

 

Руководилац СОТ 

22. јун 

09. јул 
16. јул 

23. јул 

30. јул 
06. август 

13. август 

2018. 

22.06.2018 

09.07.2018. 
 

7 Израда Нацрта процене 
Руководилац 
СОТ 

СОТ; 
Начелник општинске управе 

21. август 
2018. 

20.09.2018.  

8 

Разматрање Нацрта 

Процене на Општинском 
штабу за ванредне 

ситуације 

Начелник 

Општинског 
штаба за 

ВрСи 

Чланови Општинског штаба 
за ВрСи 

22. - 24. 

август 

2018. 

  

9 

Достављање усвојене 

Процене МУП - Одељењу 
за ванредне ситуације у 

Суботици 

Председник 

општине 

Б.Топола 

МУП - Одељење за ванредне 
ситуације у Суботици 

27. август 
2018. 

  

10 
Разматрање нацрта 
Процене на Општинском 

већу оптине Б.Топола 

Председник 
општинског 

већа 

Чланови општинског већа    
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1.12.   Лиценца за процену угрожености од елементарних  

непогода и других несрећа 
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1. Положај и карактеристика 

територије 
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1.1.  

 

ГЕОГРАФСКИ  ПОЛОЖАЈ 
 

 

1.1.1. Основни подаци и историјат 

 

 Општина Бачка Топола налази се у АП Војводина, у средишњем делу Бачке, на 

површини од 596 км², са 15 месних заједница. Град Бачка Топола налази се на 45° 49´ северне 

географске ширине и 19° 39´ источне географске дужине. Граничи се са седам војвођанских 

општина: на северу са градом 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, на западу са градом Сомбор (слика 1). Општина Бачка Топола 

има неправилан облик са дужном осом правцем северозапад – југоисток. Територија општине 

захвата површину од 595,8641 km
2
 од чега су пољопривредне површине 54.678 ha. Подручје 

општине налази се на Телечкој висоравни и таласастог је облика. Апсолутне надморске висине 

крећу се од 93 м до 110 метара. 

 Граница Просторног плана је идентична са административном границом општине 

Бачка Топола и обухвата целе катастарске општине (десет): КО Бајша, КО Бачка Топола–град, 

КО Бачка Топола, KO Горња Рогатица, КО Гунарош, КО Мали Београд, КО Ново Орахово, КО 

Његошево, КО Пачир, КО Стара Моравица и 23 насељенa места Багремово, Бајша, Бачка 

Топола, Бачки Соколац, Богарош, Горња Рогатица, Гунарош, Зобнатица, Кавило, Карађорђево, 

Криваја, Мали Београд, Мићуново, Ново Орахово, Његошево, Оборњача, Панонија, Пачир, 

Победа, Светићево, Средњи Салаш, Стара Моравица и Томиславци. Граница Општине 

утврђена је одговарајућим спољним границама следећих катастарских општина: 

-  На истоку: КО Ново Орахово, КО Гунарош и КО Његошево; 

-  На југу: КО Бачка Топола и КО Бајша; 

-  На западу: КО Горња Рогатица, КО Стара Моравица и КО Пачир; 

-  На северу: КО Пачир, КО Стара Моравица, КО Горња Рогатица, КО Мали Београд, КО 

Бачка Топола и КО Ново Орахово. 

 

 

 
Слика 1: Положај општине Бачка Топола 
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 Општина Бачка Топола има 23 насељена места  (слика 2): 1. Пачир, 2. Стара Моравица, 

3. Бачки Соколац, 4. Томиславци, 5. Карађорђево, 6. Мали Београд, 7. Зобнатица, 8. Мићуново, 

9. Ново Орахово, 10. Оборњача, 11. Кавило, 12. Светићево, 13. Победа, 14. Гунарош, 15. 

Багремово, 16. Богарош, 17. Његошево, 18. Бачка Топола, 19. Бајша, 20. Панонија, 21. Средњи 

Салаш, 22. Горња Рогатица, 23. Криваја. Седиште општине је град Бачка Топола који је уједно 

и економско, индустријско, културно, образовно, здравствено, спортско и политичко седиште. 

 

 
Слика 2: Насељена места  у општини Бачка Топола 

  

 Насеља су изграђена на плодном чернозему лесне заравни испресецане речицама и 

долинама са умерено-континенталном климом севернобачког типа. Кроз општину пролази 

железничка пруга и аутопут правца Београд-Суботица-Будимпешта, као и собраћајнице које 

повезују Сенту и Сомбор, Бечеј и Бајмок, Бачку Паланку и Хоргош. Изграђена је у долини 

речице Криваја и на брежуљкастом терену телечке лесне заравни. У њој се укрштају путни 

правци север-југ и исток-запад. Од Суботице је удаљена 32 км, од Сенте и Бечеја око 40 км, од 

Сомбора 45 км и од Новог Сада 69 км.  

 За територију општине карактеристични су водотоци рекe Криваје са својим притокама 

(каналима II, III и IV реда) и река Чик. На реци Криваје и њеним притокама формиране су три 

вештачке акумулације и то: ''Зобнатица'' са браном ''Бачка Топола'' на реци Криваја, ''Моравица'' 

са браном ''Криваја'' на каналу К-23 и ''Сава'' са браном Панонија'' на каналу К-18-2. На реци 

Чик формирано је акумулационо језеро ''Светићево'' са браном ''Светићево''. Преглед је дат у 

табели 1. 

 

Ред. НАЗИВ 

НАЗИВ 

БРАНЕ ВОДОТОК 

СТАЦ. 

БРАНЕ  ЗАПРЕМИНА ( m3 ) 

број АКУМУЛАЦИЈЕ     ( km ) УКУПНА КОРИСНА 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ЗОБНАТИЦА 

БАЧКА 

ТОПОЛА КРИВАЈА K-0 73 + 720 4.620.000,00 3.700.000,00 

2 МОРАВИЦА КРИВАЈА КРИВАЈА K-23 8 + 920 1.580.000,00 1.320.000,00 

3 САВА ПАНОНИЈА КРИВАЈА K-18-2 0 + 450 562.000,00 522.000,00 

4 СВЕТИЋЕВО СВЕТИЋЕВО ЧИК К-1 44+479 5.300.000,00 4.700.000,00 

          6.762.000,00 5.542.000,00 

Табела 1- Преглед акумулација и брана на територији општине Бачка Топола 

 

 Површина обухвата Просторног плана општине Бачка Топола је 59.586,41ha 

(595,8641km
2
) и подељен је на 10 катастарских општина (табела 2). 

 

рб Катастарска општина Површина КО (ha) рб Насеља Број становника 2011. 

1 Бачка Топола 9894,9097 1 Мићуново 469 

+14573 2 Бачка Топола-град 1065,9658 2 Бачка Топола 

3 Бајша 7020,4031 

3 Бајша 2297 

4 Панонија 607 

5 Средњи Салаш 104 
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4 Горња Рогатица 7323,0346 

6 Г.Рогатица 409 

7 Бачки Соколац 480 

8 Криваја  653 

9 Томиславци 541 

5 Гунарош 3874,0821 

10 Гунарош 1264 

11 Багремово 151 

12 Богараш 83 

13 Ковило 177 

5 Гунарош 3874,0821 

14 Оборњача - 

15 Светићево 147 

16 Победа 271 

6 Мали Београд 5597,3476 

17 Мали Београд 456 

18 Зобнатица 238 

19 Карађорђево 468 

7 Ново Орахово 5940,6182 20 Ново Орахово 1768 

8 Пачир 7782,7613 21 Пачир 2580 

9 Стара Моравица 8439,7692 22 Стара Моравица 5051 

10 Његошево 2647,5235 23 Његошево 534 

ОПШТИНА 59586,4151   33321 

Табела број: 2 – Преглед Катастарских општина у обухвату ПП oпштине Бачка Топола 

  

 Одређење намена простора (пољопривредно, шумско, водно, грађевинско 

земљиште ) 

 Природни ресурси oпшти  не Бачке Тополе су: 

-  пољопривредно земљиште 53302,87 ha (89,45%) 

-  шумско земљиште  602,81 ha (1,01%)  

- водно земљиште  655,67 ha (1,10%)  

- грађевинско земљиште 4705,28 ha (7,89%) 

 - насељени део  3799,22 ha  

 -  остало   906 ha 

 

1.1.2. Структура локалне самоуправе и степен развијености јавних институција  

 
 Општина Бачка Топола врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и 

законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени. 

Послове општине Бачка Топола врше органи општине у оквиру своје надлежности. Основне 

унутрашње организационе јединице су: 

1.  Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство , заштиту животне 

средине, комунално-стамбене послове и привреду; 

 -  Одсек за имовинско- правне послове. 

2.  Одељење за општу управу и друштвене делатности; 

 -  Одсек за општу управу, 

 -  Одсек за друштвене делатности, 

 -  Група за информатику и 

 -  Месне канцеларије: 

 1)  МК Стара Моравица, 

 2)  МК Пачир, 

 3)  МК Горња Рогатица, 

 4)  МК Бачки Соколац, 

 5)  МК Криваја, 

 6)  МК Томиславци, 

 7)  МК Мали Београд, 

 8)  МК Карађорђево, 

 9)  МК Бајша, 

 10)  МК Ново Орахово, 

 11)  МК Гунарош, 

 12)  МК Победа, 

 13)  МК Његошево. 
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3.  Одељење за финансије ; 

 -  Одсек за буџет и трезор 

 -  Одсек за рачуноводство. 

4.  Одељење за инспекцијске послове; 

5.  Одељење за послове органа општине и заједничке послове; 

6.  Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода. 

 У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет 

председника општине. 

 Планирана мрежа јавних служби обезбеђује задовољење насељских потреба, у складу 

са планираним нивоом насеља (насеља сателит; сеоско насеље; са развијеним сеоским центром; 

локални центар и општински центар Б.Топола). Сеоска и сателит насеља (Горња Рогатица, 

Бачки Соколац, Средњи Салаш, Дубока, Томиславци, Зобнатица, Мали Београд, Победа, 

Светићево, Богарош, Оборњача, Кавило) имају основне садржаје који се односе на основно 

образовање од 1-4 разреда и здравствену заштиту. Центри заједнице насеља имају, у великој 

већини, све потребне основне садржаје који се односе на образовање, здравствену заштиту и 

културу. У табели  3. приказана је мрежа јавних служби према хијерархијском нивоу насеља. 

 

Организација јавних служби Општински центар 

Насеља са развијеним 

сеоским центром-

локални центар 

Сеоско и сателитско 

насеље 

I Социјална заштита 

Дневни центри + +  

Стационарни центри (комплекси) за старе + +/-  

Центри за социјални рад +   

II Образовање -детаљан преглед дат у наставку табеле 

Предшколско образовање + + + 

Основно образовање од 1. до 4. разреда + + +/- 

Основно образовање од 5. до 8. разреда + +  

Средње образовање +   

Факултети +   

Ученички и студентски докови +   

II Здравствена заштита 

Амбуланта, здравствена станица, мобилна 

здравствена служба 
+ + + 

Дом здравља + +  

Апотеке + + +/- 

Ветеринарске станице +   

IV Култура 

Мултифункционални простори/објекти за 
различите врсте културних, образовних и 

социјалних програма 

+ + + 

Библиотеке и књижаре + +  

Табела број: 3. - Мрежа јавних служби према хијерархијском нивоу насеља__ 
Легенда: 

+/-   ако се не може организовати у насељу јер за то не постоје услови (број корисника, нема наменских објеката,...) обавезно 

обезбедити превоз до суседног места у коме потоји комунална опремљеност. 
+ обавезни садржај 

  

II  Образовање: 

 

1. Предшколска установа: преглед 1. 

- Предшколска установа "Бамби", Бачка Топола, www.бамби.еду.рс 

2. Основне школе: преглед 2. 

- Основна школа "Чаки Лајош", Бачка Топола, cakilajos.weebly.com 

- Основна школа "Никола Тесла", Бачка Топола, sites.google.com/site/osteslasrb/home 

- Основна школа "Моша Пијаде", Пачир, osmosapijade-pacir.weebly.com 

- Основна школа "18 Октобар", Ново Орахово, os18oktobar-orahovo.weebly.com 

- Основна школа "Братство Јединство", Бајша, www.osbajsa.edu.rs 

- Основна школа "Вук караџић", Криваја, www.osvukkrivaja.com 

- Основна школа "Дожа Ђерђ", Гунарош, www.osdoza.edu.rs 

http://www.bambi.edu.rs/
http://cakilajos.weebly.com/
https://sites.google.com/site/osteslasrb/home
http://osmosapijade-pacir.weebly.com/
http://os18oktobar-orahovo.weebly.com/
http://www.osbajsa.edu.rs/index.php?lang=en
http://www.osvukkrivaja.com/
http://www.osdoza.edu.rs/sr_desavanja.html
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- Основна школа "Ст Ковач Ђула", Стара Моравица, Адреса: 24340 Стара Моравица, 

 Болманска 2., Тел: 024/741-026, e-mail: iskomor@stcable.net 

3. Средње школе: преглед 3. 

- Гимназија и економска школа "Доситеј Обрадовић", Бачка Топола, www.dositejbt.edu.rs 

- Средња техничка школа "Шинковић Јожеф", Бачка Топола, Адреса: 24300 Бачка 

 Топола, Трг Зорана Ђинђића10., Тел/фаx: 024/714-434, e-mail: sinjo@stcable.net 

- Пољопривредна школа, Бачка Топола, www.poljoskola.edu.rs 

Факултети: 

- Факултет за биофарминг 

Музичка школа: 

- Музичка школа 

  

Преглед 1.- Подаци о предшколском образовању на територији општине 

 

 Преглед 2.- Подаци о основном образовању на територији општине 

 

mailto:iskomor@stcable.co.yu
http://www.dositejbt.edu.rs/
mailto:sinjo@stcable.co.yu
http://www.poljoskola.edu.rs/
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Преглед 3.- Подаци о средњем образовању на територији општине 

 

 

Култура - преглед 4. 

 
1. Дом културе општине Б.Топола, Главна 12, 024/713-515, domkulturebt.org 

2. Музеј Б.Топoла, Маршала Тита 60, 024/716-093, 065 555 1285, topmuz@gmail.com 

3. Библиотека  "Eržebet Juhas",  

- Бачка Топола, Главна 16, 024/711-725, bibltop@stcable.net, web:  www.bibltop.org      

- Стара Моравица, Б.Кидрича 20, 024/741-022 

- Бајша, Трг ослобођења 66., 

- Гунарош,ОШ „Doža Đerđ", osdoza@stcable.net 

- Пачир, Трг Маршала Тита 5., 

- Панонија,  ОШ „Братство-Јединство ", Трг Лењина 1., 

- Ново Орахово, Кошут Лајоша 2, 024/723-023, 064/519-455 

4. Етно кућа, Светосавска 19., 

5. Коларско-ковачка радионица, 

6. Завичајни архив, mob.: 00381-63-569-761 ili 00381-24-716-093). 

https://www.btopola.org.rs/sr/dom_kulture
http://domkulturebt.org/sr/
mailto:topmuz@gmail.com
https://www.btopola.org.rs/sr/biblioteka
mailto:%20bibltop@stcable.co.yu
http://www.bibltop.org/
mailto:osdoza@stcable.co.yu
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Преглед 4.- Подаци о објеката културе на територији општине 

 

    50 
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    1 
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1.2.  

 

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 
1.2.1.  Геоморфолошки састав земљишта 

 

 У геолошком погледу подручје општине Б.Топола је лесно подручје, створено у другој 

половини диленијума. Терен је састављен од фине ситне субаерске прашине која је прекривена 

хумусним слојем дебљине 40-80cm. Дебљина лесне наслаге износи 10m. Надморске висине се 

крећу од 93-125m. Лесна зараван на овом простору има пад према Великом Бачком каналу. 

Испод квартарних наслага постоје врло моћне наслаге терцијера чија се дебљина од Дунава 

према истоку постепено повећава. Подлогу терцијарних наслага чине мезозојске формације, 

магматске стене и веома стари палеозијски слојеви. 

 Хемијским и ерозивним процесима које је вршила атмосферска вода настала су 

удубљења различитог облика. Најтипичнији облици су предолице и долови. Брежуљци и 

интерколинске депресије дају терену валовит изглед. Конфигурација самог терена условила је 

и морфологију насеља. Сва насељена места у општини Бачка Топола лоцирана су у северном 

делу Бачке, на централном делу Бачке лесне заравни. Телечка лесна зараван је настала 

засипањем, лесним и флувијалним материјалом, првобитне долинске равни, на којој су реке 

касније опет усекле своја корита и флувијалне равни. Насеља леже на терену чији су рељеф 

условиле лесна зараван Телечка и долине свих речица. Лесна зараван на овом простору има пад 

према Великом Бачком каналу. Површина заравни је благо моделирана лесним педолицима 

различите величине које су последица еолске ерозије и денундације. Највећи облици рељефа у 

околини идентични су са облицима рељефа које сусрећемо на лесним терасама. То су углавном 

ерозивно-акумулативни и хемијско-ерозивни облици. Ерозивно-акумулативним радом ветрова 

створени су брежуљци и интерколинске депресије, предолице или лесне вртаче. Брежуљци и 

интерколинске депресије дају терену валовит изглед. Поменути облици имају правац север-југ, 

односно, нагињу правцу северозапад-југоисток. Највише се истичу округле, дугуљасте, а 

присутне су интерколинске депресије неправилног облика и крећу се од 100-300 m у пречнику. 

Педолошка карта општине Б.Топола приказана је на шеми 1. 

  

 На територији општине Бачка Топола постоји више типова земљишта што се може 

видети и у табели број 4. 

 

 
Табела број 4. - Типови земљишта на подручју општине Бачка Топола 
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Шема број: 1 – Педолошка карта за општину Бачка Топола 

 

 

1.2.2. Површинске воде 

  

 Површинске воде (акумулације Светићево, Зобнатица, Сава и Моравица) и водотоци 

као добра од општег интереса, под посебном су заштитом и користе се под условима и на 

начин који одређује Закон о водама. Површинске и подземне воде је потребно користити у 

мери и на начин да се не угрози њихов квалитет. Пречишћавањем отпадних вода пре њиховог 

упуштања у водотоке (реципијенте), сталним праћењем и контролом њиховог стања, могуће је 

очувати квалитет површинских вода. 

 

1.2.2.1.  Реке, водотоци и речице 

  

 Читава северна Бачка, а тиме и општина Бачка Топола, сиромашна је водом. На основу 

досадашњих истраживања подземних вода утврђено је да хидрогеолошки колектори могу да 

задовоље садашње потребе водоснабдевања становништва и индустрије. Међутим, коришћење 

ових вода за потребе пољопривреде (наводњавање) превазилази реалне могућности 

хидрогеолошких колектора. Приметна је и оскудност површинских вода. Мали је број 

површинских токова који су, такође, сиромашни водом, док већина њих током летњег периода 

пресуши. 

  

 Криваја је, после Дунава и Тисе, највећи површински водоток у Бачкој. Највећи део 

своје долине Криваја је усекла у Бачку лесну зараван, а мањи у бачку лесну терасу. Природни 

почетак Криваје налази се на пустари Павловац, југозападно од Суботице. Настаје од седам 

мањих водотока. Криваја од свог настанка до Бачке Тополе тече према југу, а од Бачке Тополе 

скреће на запад и тај правац задржава до Бајше. Од Бајше скреће према истоку, а затим ка 

југоистоку и тај правац задржава све до Србобрана, протичући западном ивицом Малог Иђоша 

и источном ивицом Ловћенца и Фекетића. Од Србобрана се меандрирајући улива у Велики 

бачки канал на 25. речном километру, северно од Турије. Карактеристично за ток Криваје је 

њена релативно велика ширина у односу на дубину, тромост, односно спорост протицаја и 

изразито меандрирање, што је последица малог протока и конфигурације терена. Река протиче 

кроз пољопривредне површине, а њен појас карактерише и недостатак зеленила дуж тока. 

Обале су углавном обрасле трском и другим барским биљем. Максимални водостај је у пролеће 

и у јесен, а минимални у лето. Река Криваја прима веће притоке: Широка долина – канал К-26, 

Велика долина – канал К-23, Дубока долина – канал К-18, на западној страни подручја 

општине, а река Чик у источном делу простора општине. Природни ток Криваје је вештачки 
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продужен за 48 km према северу до државне границе. Регулисање тока Криваје је извршено 

ради одводњавања бара из предела Златни крај и Таванкута.  

 

1.2.2.2.   Акумулациона језера и извори 

 

 Поред Зобнатичког језера, на територији општине Бачка Топола постоје и 

акумулациона језера код насеља Стара Моравица (АК Моравица – брана Криваја и ретензија 

Багремар), Светићево (АК Светићево - брана Светићево), као и код насеља Панонија (АК Сава 

– брана Панонија) са мањим делом површине језера на територији општине. Фреатске воде 

сачињавају воду која лежи у порозном земљишту до првог вододржљивог слоја. Фреатска 

издан се храни инфилтрацијом атмосферских падавина, инфилтрацијом воде из Зобнатичког 

језера и притицањем воде из виших лесних и пешчаних предела. Карактерише их неуједначен 

квалитет, повишен садржај гвожђа, велика тврдоћа, повећан садржај нитрата и нитрита и 

подложност бактериолошком загађењу. 

 У општини Бачка Топола постоји веома мали број извора. Они се могу поделити у две 

групе, на контактне изворе (извори Велике долине, Дубоке долине, Широке долине и њихових 

притока) и пиштевине. Артешке воде представљају посебан тип издани који се налази између 

два непропусна слоја под великим хидростатичким притиском. Углавном су лошег хемијског и 

доброг бактериолошког квалитета. 

 Шема број 2. приказује хидролошку карту АП Војводина и део који се односи на 

територију општине 

 

 

 
Шема број: 2 – Хидролошка карта Војводине са прегледом општине Б.Топола 
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1.2.2.3. Подземне воде 

 

 На основу до сада регистрованих података о нивоу подземних вода, оне не само да не 

угрожавају земљиште, већ се увек налазе на дубини од 3 до 10,5m, зависно од конфигурације 

терена. Осцилације нивоа подземних вода су благе, уједначене и са висинском разликом 

минимума и максимума од око 1,5m. Осцилације нивоа подземних вода се осматрају путем 

мреже копаних бунара. Осцилације нивоа подземних вода се осматрају путем мреже копаних 

бунара – региструје их предузеће Хидро-систем Дунав – Тиса – Дунав, рејонски погон Сента, и 

то од 1951. године. Из до сада регистрованих података о нивоу подземних вода може се 

извести закључак да подземне воде не само да не угрожавају земљиште, већ се увек налазе на 

дубини од 3 до 10,50 метара, зависно од конфигурације терена. 

 Фреатске воде сачињавају воду која лежи у порозном земљишту до првог 

вододржљивог слоја. Највеће пространство заузимају у стенама са интергрануларном 

порозношћу. Фреатска издан се храни инфилтрацијом атмосферских падавина, инфилтрацијом 

воде из Зобнатичког језера и притицањем воде из виших лесних и пешчаних предела. У 

прошлости је фреатска издан била најважнији снабдевач водом људи и стоке. Вода се захватала 

помоћу копаних бунара. Фреатске воде су неуједначеног квалитета и најчешће имају повишен 

садржај гвожђа, велику тврдоћу, повећан садржај нитрата и нитрита. Поред тога, ове воде су 

подложне бактериолошком загађењу, јер поред мале дубине постоји велики број загађивача 

које ствара човек (септичке јаме, пестициди, хербициди и други агрохемијски препарати).  

 Артешке воде представљају посебан тип издани који се налази између два непропусна 

слоја под великим хидростатичким притиском. Прво бушење артешког бунара извршено је у 

Бачкој Тополи 1892. године. Артешке воде су углавном лошег хемијског и доброг 

бактериолошког квалитета.  

 Појава термоминералне воде у општини Бачка Топола условљена је сложеним 

геолошким саставом терена и постојањем раседа. Постојање термоминералне воде у Бачкој 

Тополи утврђено је још у 19. веку – приликом бушења првог артешког бунара 1892. године Г. 

Халавач је утврдио да вода има термоминералне карактеристике. Садашњи термални извор 

откривен је 1976. године у „Венусу“ који се налази у склопу спортско-рекреационог центра у 

Бачкој Тополи. Минерална вода из овог извора припада категорији јаче минерализованих 

натријум-хидрокарбонатних јодних и сулфидних хомеотерми. Ова вода може да се користи за 

купање, али и као допунско средство при лечењу неких хроничних реуматских обољења.  
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1.3. 
 

МЕТЕОРОЛОШКО-КЛИМАТСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 

 Територија општине Бачка Топола се налази у северном делу Бачке и има углавном 

особине умерено континенталне климе. 

 Клима општине Бачка Топола условљена је њеним геогрфским положајем као и 

непосредним утицајем лесног покривача, чернозема и оскудном вегетацијом. Лети се горња 

површина лако и брзо загреје, а зими брзо расхлади. Услед тога је лети јака инсолација, а 

почетком зиме јака радијација. Подручје општине Бачке Тополе спада у зону коју карактерише 

умерено континентална клима. Просечна температура ваздуха креће се од -1,5°C (током месеца 

јануара) до максималних 21,0°C, током јула месеца. Годишња просечна температура је 10,5°C. 

Најнижа доња температура била је -26,7°C, док је максимална температура достигла 39,6°C. 

Најчешћи ветар који дува преко територије општине је северозападни (чак 176 дана годишње 

са просечном јачином од 3 бофора). Северни ветар је нешто ређи и мање јачине (2,5 бофора). 

Источни и југоисточни ветрови не дувају често и знатно им је мање време трајања. Олује и 

олујни ветрови су могући најчешће из правца север-северозапад и ређе из правца исток-

југоисток. Олује из правца севера и југа су ретке (мада могуће).Средње месечне суме падавина 

су највише у  јуну и јулу (јун  74 мм јул 66 мм), а најниже у марту и октобру (март 31 мм 

октобар 32 мм). Годишњи просек се креће око 592,00 мм. Снежни покривач је најчешћи у 

децембру, јануару и фебруару и просечно се задржава 37 дана годишње. Магла се спушта на 

територију општине у просеку 58 дана и најчешћа (а и најгушћа) је у зимском периоду. Град се 

јавља местимично на појединим правцима, најчешће са олујним ветровима током пролећа и 

лета када наноси велике штете усевима.  

 Евидентирање климатских података врши се у метеоролошкој станици на Палићу 

(источна географска дужина 19
о
45ʹ48'' и 46

о
05ʹ50'' северне географске ширине). У табели 5. 

приказани су упоредни подаци температуре ваздуха, а на шеми 3. расподела ветрова на 10 м 

висине. 

 

 
Табела број:5.- Упоредни средње месечне подаци 

Извор:хттп://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/klimatologija-godišnjaci.php (Допис број:92- 

II-232/04 од 12.08.2013.године, Републички хидрометеоролошки завод- Београд, Кнеза 

Вишеслава 66) 



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

27  

 

 
Шема број: 3 – Приказ расподеле ветрова (годишњи) на 10м висине 

Извор: Студија атлас ветрова АП Војводине, децембар 2008 (Факултет техничких наука 

Универзитет у Новом Саду-Нови Сад) 

 
1. Идентификација потенцијалне опасности од екстремних временских појава 

 
1.1.  Статистички приказ појава за последњих 30 година и приказ последица за 

последњих 10 година(1981-2010)
 1
 

 

 Клима Бачке Тополе је умерено-континентална са израженим годишњим добима. 

Најхладнији месец је јануар са просечном температуром од -0,4ºС, док је најтоплији месец јул 

са температуром од 22,3ºС. Падавински максимум је у јуну са средњом месечном сумом од 80,5 

mm, а падавински минимум јавља се у фебруару и износи 30,3 mm.  

 

Основни климатски параметри (1981-2010).  

 

 У Табели 6. приказане су средње месечне и средње годишње вредности основних 

климатских параметара за климатолошки период 1981-2010. године за репрезентативну 

метеоролошку станицу Палић. 

 
 ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ ГОД 

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА (°С) 

Средња 
максимална 2,9 5,6 11,2 17,2 22,8 25,7 28,0 28,0 23,1 17,4 9,6 3,9 16,3 

Средња 

минимална -3,4 -2,4 1,8 6,5 11,6 14,6 16,3 15,8 11,7 6,9 2,1 -1,9 6,6 

Нормална 
вредност -0,4 1,3 6,0 11,6 17,3 20,4 22,3 21,7 16,8 11,4 5,4 0,8 11,2 

РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ (%) 

Просечна 

релативна 
влажност 

85 79 71 66 64 64 62 64 70 75 82 87 72 

КОЛИЧИНА ПАДАВИНА (mm) 

Средња сума 

падавина 33,4 30,3 33,9 44,0 55,5 80,5 57,4 52,2 49,7 39,6 48,1 46,5 571,1 

ПОЈАВЕ 

Број дана са 

снегом 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 23 

Број дана са 

снежним 
покривачем 

11 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2 9 35 

СИЈАЊЕ СУНЦА (h) 

Просечно 
трајање 

сијања 

Сунца 

69,3 113,0 158,5 199,5 259,9 274,0 307,9 283,4 206,1 162,6 94,2 61,8 2190,3 

Табела 6. Основни климатски параметри за климатолошки период 1981-2010. 

                                                 
1 Извештај Републичког хидрометеорлошког завода од 09.07.2018. године  за Општину Бачка Топола (Прилог за процену 
угрожености општине од елементарних непогода и других несрећа ВРЕМЕНСКЕ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ) 
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 Највиша вредност средње максималне температуре ваздуха је у јулу и августу и 

износи 28,0°С, док је најнижа вредност средње минималне температуре у јануару и износи     

-3,4°С.  Просечна годишња температура ваздуха (нормална вредност) за посматрани период 

износи 11,2°С.  Најхладнији месец је јануар са средњом температуром ваздуха од -0,4°С, а 

најтоплији месец је јул са средњом температуром ваздуха од 22,3°С. Просечна годишња 

вредност релативне влажности ваздуха износи 72%. Средња месечна релативна влажност 

већа је у зимским месецима. Средња годишња сума падавина износи 571,1 mm. Месец са 

највише падавина је јун са средњом месечном сумом падавина од 80,5 mm.  Просечан број 

дана са снежним падавинама у току године је 23, а просечан број дана са снежним 

покривачем у току године износи 35. Просечно годишње трајање сијања Сунца је 2190,3 

часа.  

 У Табели 7. приказане су средње брзине и релативне честине праваца ветра за 

климатолошки период 1981-2010. док су на Слици 3. ове вредности графички приказане. 

 
 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 

ВЕТАР 
Релативне 

честине  81 65 50 40 37 51 54 38 60 52 69 65 68 65 81 64 62 

Средње 

брзине 2,8 2,4 2,3 2,2 2,2 2,4 2,9 2,7 2,7 2,5 2,7 2,7 2,8 2,8 3,2 2,8 / 

 Табела 7. Карактеристике ветра за стандардан климатолошки период 1981-2010. година 

 

 
Слика 3. Ружа ветрова за климатолошки период 1981-2010. година 

 

Екстремне вредности (1981-2010) 

 

 Апсолутна максимална температура ваздуха измерена је 19. јула 2007. године и 

износила је 38,2°С, док је апсолутна минимална температура од -23,8°С измерена 8. јануара 

1985. године (табела 8.). Максимална дневна сума падавина забележена је 15. јуна 2001. године 

и износила је 94,3 mm.  

 
 ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ ГОД 

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА (°С) 

Апсолутни 

максимум  16,4 19,9 25,0 27,6 32,9 36,7 38,2 38,0 35,1 29,0 23,0 17,3 38,2 

Апсолутни 
минимум -23,8 -18,9 -19,5 -4,2 1,7 5,5 8,8 8,0 3,6 -5,9 -14,3 -21,0 -23,8 

КОЛИЧИНА ПАДАВИНА (mm) 

Максимална 

дневна сума 
падавина 

25,5 28,5 66,6 42,4 55,2 94,3 53,3 45,5 58,0 39,6 54,2 35,2 94,3 

Табела 8. Екстремне вредности температура ваздуха и количине падавина за  

климатолошки период 1981-2010. година 
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1.4.  

 

ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

 

1.4.1. Основни демографски подаци (број становника, полна структура, старосна 

структура, лица са инвалидитетом) 

 

 Према последњем попису 2011. године, општина Бачка Топола има укупно 33.321, а 

град Бачка Топола 14.573 становника. У односу на 2002. годину бележи се пад становништва за 

4924. или 12,88%.  У табели број 3. дат је упоредни преглед броја становништвапо старости и 

полу, по насељеним местима. 

 Полна структура од укупног броја становника: жена 17083 (51,27%), мушкараца 

16238 (48,73). 

 Старосна структура укупног броја становника: 

- 0-19 година живота       6.295 (18,89%) 

- 20-59 година живота     18.517 (55,57%) 

- 60-више година живота     8.509 (25,54%) 

Градско становништво  14.573 (43,73%), мушкарци 6948 (47,67%), жене 7625 (52,33%) 

Сеоско становништво  18.748 (56,27%), мушкарци 9290 (49,55%), жене 9458 (50,45%) 

Пунолетно становништво  27.769 (83,34%) 

Просечна старост   43,2 године 

 Социјална структура од укупног броја становника: 
- Запослених---------------------------------- 

- Незапослених------------------------------- 

- Пољопривредно становништво--------- 

- Пензионера----------------------------------6.217 или 18,65% 

 

 У табели 9. и на графикону 1. приказан је упоредни преглед пописа становништва од 

1961.-2011. године, а у табели 10. и графикону 2. национална припадност.  

 
Површина km2 596 

Број насеља 23 

Просечна величина насеља у  km2 25,9 

Становништво према попису 

1961. године 44466 

1971. године 43508 

1981. године 41889 

1991. године 40473 

2002, године 38245 

2011. г одине 33321 

Пројекција за 2022. 34.550 

Табела 9. Упоредни преглед пописа становништва од 1961.-2011. године 

 

 
Графикон 1. Упоредни преглед пописа становништва од 1961.-2011. године 

33.321 

2011 

2011 године 



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

30  

 

 

Табела 10: Становништво према националној припадности и полу 

 

 
Графикон 2. Становништво према националности 

 

 

 У табели 11. дат је преглед становништва према статусу инвалидитета, старости, полу и 

типу насеља
2
 

 

 

УКУПНО Особе са инвалидитетом Особе без инвалидитета 
Особе чији је статус 

инвалидитета непознат 

Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж 
Укупн

о 
М Ж 

БТ 33321 16238 17083 3306 1365 1941 29463 14568 14895 552 305 247 

пр.старост 43,18 41,42 44,85 66,22 62,05 69,16 40,56 39,41 41,68 44,76 44,77 44,74 

град 14573 6948 7625 1193 504 689 13167 6327 6840 213 117 96 

пр.старост 42,49 40,66 44,15 66,91 62,62 70,05 40,23 38,81 41,54 45,08 46,17 43,76 

Остало 18748 9290 9458 2113 861 1252 16296 8241 8055 339 188 151 

пр.старост 43,71 41,98 54,41 65,84 61,71 68,67 40,83 39,88 41,80 44,55 43,89 45,37 

Табела 11. Преглед становништва према статусу инвалидитета, старости, полу и типу насеља 

 

 У табели 12. дат је преглед становништва према старости и полу, по насељима. 

 

 

 
 

                                                 
2
 Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 8 Инвалидидтет, страна 86-

87 
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Табела број: 12. - Становништво према старости, полу, по насељима

3
 

                                                 
3 Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 1. Старост и пол, страна 
104-106 
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 Преглед домаћинстава  према броју чланова дат је у табели број 13. 

 

 Укупно 
Са  

1 чланом 
2 члана 3 члана 4 члана 

5 

чланова 

 

6 чланова 

и више 

Просечан број 

чланова 

домаћинства 

Општина 

Бачка Топола 
12972 3517 3633 2609 2165 708 340 2,54 

Град 5580 1385 1531 1172 1037 329 126 2,61 

Остала 7392 2132 2102 1437 1128 379 214 2,49 

Табела 13. Домаћинства према броју чланова
4
  

 

 Преглед становништва према економској активности, старости и полу приказан је у 

табели  14
5
. 

 

 пол УК 

Економске активности 

Свега 
Обављају 

занимање 

Незапослени 

Свега 

Деца 

мл.од 

15.г 

Пенз 

Лица 

са 

прих.

од 

имов

ине 

Уч/ 

студ. 

преко 

15.г 

Обављ,

само 

кућне 

послове 

Ост

ало Свега 
Никада 

радили 

Траже 

први 

посао 

БТ 

С 33321 12849 10267 2582 1832 750 20472 4398 8053 352 2354 3453 
186

2 

М 16238 7925 6428 1497 1110 387 8313 2236 3316 210 1112 348 
109

1 

Ж 17083 4924 3839 1085 722 363 12159 2162 4737 142 1242 3105 771 

Табела 14. Преглед становништва према економској активности, старости и полу 

 

          У табела 15. дат је преглед становништва старог 15 и више година према школској 

спреми и полу
6
, а старосна и полна структура у фрафикону број 3. 

 

 Пол УК 

Без 

шк. 

спр. 

Непотпуно 

осн.образ. 

Основно 

обр. 

Средње образовање Спец. 

после 

СС 

Више 

обр. 

Високо 

обр. 
Непозн 

Ук Гимн 
Степен ШС у трајању 

< 4. г 4.г 

БТ 

С 28923 671 4123 7649 13406 1268 5907 6034 197 1294 1744 36 

М 14002 236 1371 3399 7440 430 3900 2953 157 682 855 19 

Ж 14921 435 2752 4250 5966 838 2007 3081 40 612 889 17 

Табела 15. Преглед становништва старог 15 и више година према школској спреми и полу 

 
Становништво

7
  

 
Графикон 3. -  Старосна и полна структура 

                                                 
4 Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 10. Домаћинства према 

броју чланова, страна 52 
5 Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 7. Економска активност, 
страна 88 
6 Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 3. Школска спрема, 

писменост..., страна 52 
7 Акциони план за спровођење Стратегије одрживог развоја општине Бачка Топола за период 2015 – 2020.г  
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 По приказаним подацима (графикон 3) јасно је видљиво да општина Бачка Топола не 

искаче из републичког просека, а такође је и евидентан већи број старијих лица од 65 година 

него најмлађих становника општине. Такође је уочљив негативан тренд, наиме по подацима из 

пописа 2011. године умањен је број најмлађих становника до 14 година за 1 % у односу на 

попис из 2002. године и повећан је број старијих од 65 године за 1.37%. Ако би извршили 

детаљнију анализу структуре становништва према старосној доби добијају се стварни 

показатељи старости укупног становништва које није нимало ‘’ружичасто’’, где је структура 

приказана на следећи начин: чак 25.53% становништва (8.509) чине старији од 60 година, а да 

је 30,29% становништва је старости од 40-59 година (10.092). Становништво старости од 15-39 

година чини 30,98 % (10.322), а најмлађи становници до 14 година старости чине 13,20% од 

укупног становништва (4398).  

 Упоредни подаци о структури становништва по полу приказани су у табели 16. 

 

 
Табела 16. структури становништва по полу 

  

 Општина Бачка Топола припада подручјима са просечном густином насељености од 50-

74 становника на 1 км
2
. Подаци су приказани у графикону број 4. 

 

 
Графикон 4. Број становника по 1 км

2
 

  

 Према попису становништва 2011. године, у 23 насеља општине живи 33.321 

становника. Центар Општине је највеће насеље и у њему живи око 43% укупне општинске 

популације, док је насеље Богараш најмање са свега 83 становника (изузимајући Оборњачу која 

је по последњем попису без становника).  

 Дистрибуција становништва према величинским категоријама за 23 насеља указује да је 

просечна популациона величина 1.449 становника, од чега је 17 насеља у величинској 

категорији до 1.000 становника, 4 насеља у категорији од 1001-3000 становника и по једно 

насеље у категоријама од 5001-10000 и 10001-20000.  

 Кретање укупног броја становника у центру општине и осталим насељима у 1948. и 

2011. години приказан је у графикону 5. док је основни контигент и индикатори становништва 

приказан табелом број 17. 
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Графикон 5. Кретање укупног броја становника у центру општине и осталим насељима  

у 1948. и 2011. години  

 

 
Табела 17. Основни контигенти и индикатори становништва 

 

 По попису из 2002. године становништво општине Бачка Топола чинило је укупно 

14.262 домаћинстава, од чега је било 3.390 самачких домаћинстава. По попису из 2011. године 

укупан број домаћинстава је 12.972, од чега је 3.517 самачких домаћинстава. Укупан број 

домаћинстава је значајно умањен и то преко хиљаду мање него на претходном попису 

становништва..  

 

 Образовна структура становништва приказана је у графикону 6. 

 

 
Графикон 6. Образовна структура становништва 

 

 Један од главних разлога овакве негативне образовне структуре сигурно је тешка 

економска ситуација у последње две деценије и веома низак стандард грађана. Такође врло је 

важно приликом анализе овог проблема не испустити неке важне чињенице као што су: велики 
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број ученика по завршетку основне или средње школе школовање наставља у суседној 

Републици Мађарској и евиденција о томе не постоји; веома висок проценат пољопривредног 

становништва (16,8% по попису из 2002. године)  

 

 Општина Бачка Топола је мултинационална средина и највећу етничку групацију чине 

Мађари са 57,94% од укупног броја становништва (графикон 7.). 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.  

 

 
Графикон 7. Национална структура становништва 

 

 Економска структура становништва приказана је у табели 18: 

 

 
Табела 18. Економска структура становништва: 

 

 Становништво према активности приказано је табелом 19. 

 

 
Табела 19. Становништво према активности 

 

 Кретање броја запослених/незапослених у општини Бачка Топола - табела 20. 

 

 
Табела 20. Кретање броја запослених/незапослених у општини Бачка Топола 

 

 Запослени у општини Бачка Топола по секторима делатностима– стање 31.март 2013 - 

графикон 8. 
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Табела 8. Запослени у општини Бачка Топола по секторима делатностима 

– стање 31.март 2013 

 

 Подаци о становништву из 2014. године
8
 приказани су у табели 21. 

  

 
Табела 21: Број становника по пописима 1948–2011. године 

Извор: „Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. и 2011, подаци по 

насељима'', Књига 20, Републички Завод за статистику, Београд, 2014. године 

 
 Природни прираштај у 2014. години је негативан (табела 22.). Настављен је тренд 

депопулације, коефицијент раста становништва 2014. године у односу на 2013. годину је 

негативан и износи –1,6‰. У београдском региону, 2014. године је, као и 2013. године, 

забележена најнижа негативна вредност природног прирашатаја (–1,4‰). Највиша негативна 

вредност природног прираштаја забележена је у Бачкој Тополи (–10,6‰) и Малом Иђошу (–

8,6‰) и повећана је у односу на 2013. годину. Највећи релативни пад становника забележен је 

у Суботици и Бачкој Тополи (1,2%).  

 

                                                 
8 Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – 

Суботица – државна граница (Келебија): "Службени гласник РС", број 32 од 5. априла 2017. 
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Табела 22: Природни прираштај 

Извор: „Општине и региони у Републици Србији 2014. године'', Републички Завод за статистику, 

Београд, 2014. године 

 

 Од 1948. године до 2011. године, број домаћинстава у Републици Србији се стално 

повећава, а број њихових чланова смањује. Највећи пораст остварен је у Новом Саду 241,7%, 

Београду 206,5% и Старој Пазови 175,9%, док је до смањења броја домаћинстава дошло у 

општинама Мали Иђош (12,9%) и Бачка Топола (2,7%) - табела 23. 

 

 
Табела 23: Упоредни преглед домаћинстава по пописима 1948–2011. године 

Извор: „Упоредни преглед броја домаћинстава 1948–2011. и станова 1971–2011.'', РЗС, Београд, 2014. 

године 

 Према попису из 2011. године, број станова је повећан у односу на попис из 1971. 

године за 105,2%. Највеће повећање је остварено у Новом Саду (152,8%), Инђији (119,7%), 

Сремским Карловцима (117,5%) и Београду (113,6%). Пораст броја станова је очекиван, јер се 

последњих десетак година пуно градило, нарочито у градским срединама. На територији 

Б.Тополе је тренд смањења станова (2002-15.414 а 2011-15329).  

 У Табели 24. дат је  упоредни преглед станова по пописима 1971–2011. године 
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Табела 24: Упоредни преглед станова по пописима 1971–2011. године 

Извор: „Упоредни преглед броја домаћинстава и 1948–2011. и станова 1971–2011.'', Републички Завод за 

статистику, Београд, 2014. године 

 

 У Републици Србији има 631.552 пољопривредна домаћинства која заузимају 

површину од 3.437.423 ha (табела 18). Укупно ангажованих лица на пољопривредним 

газдинствима је 1.442.628. Уочава се да је радна снага у пољопривреди готово у потпуности 

ангажована на породичним газдинствима (98,2%), док је удео лица која раде на газдинствима 

правних лица и предузетника изразито мали (1,8%). У табели 25. дат је преглед 

пољопривредних газдинства и распоред радне снаге на пољопривредним газдинствима, по 

попису из 2011. године. 

 

 
Табела 25: Преглед пољопривредних газдинства и распоред радне снаге на пољопривредним 

газдинствима, по попису из 2011. године. 

Извор: „Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Републици Србији'', Књига 2, Републички Завод за 

статистику, Београд, 2013. године 

 

 У табели 26. дата је структура становника према активности по попису из 2011. године. 
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Табела 26: Структура становника према активности по попису из 2011. године 

Извор: „Општине и региони у Републици Србији 2014. године'', Републички Завод за статистику, 

Београд, 2014. године 

 

 Посматрано на нивоу општина, у Бачкој Тополи забележен је највећи удео старијих од 

65 година (18,7%) и истовремено најмањи удео становништва млађег од 15 година (13,2%) -

табела 19.  Притисак оваквих демографских трендова највише осликава стопа зависности 

старог становништва (број старијих од 65 година на 100 лица старости 15–64 године), који је 

најизразитији у Бачкој Тополи (27,4), док је најмање оптерећење радне снаге у Новом Саду 

(20,01). Табела 27: Функционални контигент становништва, по попису 2011. године 

 
Табела 27: Функционални контигент становништва, по попису 2011. године 

Извор: „Општине и региони у Републици Србији 2014. године'', Републички Завод за статистику, 

Београд, 2014. године 

  

 Број запослених у Републици Србији у 2014. години износио је преко 1,7 милиона, од 

чега је 78% запослено у државним предузећима и установама, а 22% чине запослени у 

приватним предузећима и лица која самостално обављају делатност. Исти показатељи важе и за 

АП Војводину, док је на подручју Б.Тополе удео запослених у државним предузећима и 

установама износи 86,55%, односно 13,45% чине запослени у приватним предузећима и 

приватни предузетници. У табели 28. приказан је број запослених и незапослених у 2014. 

години. 
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Табела 28: Број запослених и незапослених у 2014. години. 

Извор: „Општине и региони у Републици Србији 2015. године'', Републички Завод за статистику, 

Београд, 2015. године 

 

Резиме: Дати су подаци из 2016. године које је саопштио Републички завод за статистику 
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1.5. 

 

ПОЉОПРИВРЕДА 
 

 

 

 

 Према структури коришћења земљишта по катастарским категоријама, општина је 

подељена на:Пољопривредно земљиште(њиве, вртови, воћњаци, виногради), Шуме и шумско 

земљиште, Водно земљиште, Грађевинско земљиште. Табела број 29. даје потребан преглед.  

 
Земљиште  

Пољопривредно (њиве, вртови, воћњаци, виногради) 53.302,87 ha - 89,45% 

Шуме и шумско земљиште 602,81 ha - 1,01% 

Водно 655,67 ha - 1,10% 

Грађевинско 4705,28 ha - 7,89% 

Табела број: 29. -Биланс намене површина у oпштини Бачка Топола  

 

1.5.1. Пољопривредно земљиште 

 

 За oпштину Бачка Топола је карактеристично веома ниско учешће шумског земљишта 

у Општини од 1,01% (у АП Војводини је: 6,64%) као и веома високо учешће пољопривредног 

земљишта 89.45 % (у АП Војводини је: 83,20 %). 

 У складу са чланом 2. Закона о пољопривредном земљишту, пољопривредно 

земљиште јесте земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, 

воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре). Пољопривредно 

земљиште захвата 89,45% (53 302.87ha) територије општине Бачка Топола (54.678 ha) и 

највећим делом се користи за ратарску арапроизводњу. Осим насеља готово цела територија 

општине је обрадива земља. Самим тим основна делатност на територији општине је 

пољопривреда. Поред биљне производње (узгајање житарица, индустријског биља, 

повртарства, воћарства и др.) добро је развијено и сточарство (производња меса, млека, јаја и 

др.). Гајење пољопривредних култура које пре свега служе као сточна храна за последицу је 

имала развијање сточарства, а самим тим и индустријску производњу меса и месних 

прерађевина на територији општине. 

 У Табели 30. дат је преглед површина пољопривредног земљишта - обрадивог - по 

катастарским општинама и културама, а у табела 31. површине пољопривредног земљишта по 

класама и културама. 

 

Р.бр. КО ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРАД ЛИВАДА ОБРАДИВО 

1 Бачка Топола 
505.2654 0 2.3835 0 7.6345 515.2834 

2 Гунарош 1043.7007 0 0.7453 0 17.4498 1061.8958 

3 Бачка Топола-

град 
31.7495 0 1.235 0.1731 2.9961 36.1537 

4 Ново Орахово 1059.3448 0 1.1423 0 39.7748 1100.2619 

5 Његошево 383.2269 0 0.0426 0 0 383.2695 

6 Бајша 
1920.2265 0 13.8406 0 40.5633 1974.6304 

7 Горња 

Рогатица 
3648.4493 0 9.6438 0 13.2458 3671.3389 

8 Мали Београд 
2294.9126 0 0.3827 0 14.5107 2309.806 

9 Пачир 
1053.4698 0 1.4581 0 2.4029 1057.3308 
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10 Стара 
Моравица 

745.8996 0 3.9109 0.2973 0.0807 750.1885 

Укупно: 
12686.2451 0 34.7848 0.4704 138.6586 12860.1589 

 

Р.бр. КО ПАШЊАК 

РИБЊАЦИ, 

ТРСТИЦИ И 

МОЧВАРЕ 

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШТЕ 
Остало УКУПНО 

1 Бачка Топола 0 0 1.5495 1.5495 516.8329 

2 Гунарош 12.7273 33.0731 0.4779 46.2783 1108.1741 

3 Бачка Топола-град 6.3383 0.6773 1.4596 8.4752 44.6289 

4 Ново Орахово 
3.3821 29.5072 0.2387 33.128 1133.3899 

5 Његошево 0 0 0.1 0.1 383.3695 

6 Бајша 0.9767 0 0.2914 1.2681 1975.8985 

7 Горња Рогатица 79.0697 1.7543 1.6396 82.4636 3753.8025 

8 Мали Београд 
27.5224 12.7066 1.0783 41.3073 2351.1133 

9 Пачир 0.2081 0 3.4476 3.6557 1060.9865 

10 Стара Моравица 1.0517 0 0.1294 1.1811 751.3696 

Укупно: 
131.2763 77.7185 10.412 219.4068 13079.5657 

Табела 30. Преглед површина пољопривредног земљишта - обрадивог - по катастарским  

општинама и културама и по класама и културама 

 

 
Пољопривредно земљиште у ха 

Укупно: 
 

класа 

Култура 1 2 3 4 5 

ВИНОГРАД 
 

0.219 0.1818 0.0696 
 

0.4704 

ВОЋЊАК 16.0477 9.7724 8.9647 
  

34.7848 

ЛИВАДА 48.4466 63.1929 27.0191 
  

138.6586 

ЊИВА 1596.8458 5432.5295 5191.9269 349.1561 115.7868 12686.2451 

ПАШЊАК 54.4834 72.4112 0.16 4.2217 
 

131.2763 

ТРСТИК-

МОЧВАРА 
5.275 56.8584 15.5851 

  
77.7185 

Укупно: 1721.0985 5634.9834 5243.8376 353.4474 115.7868 13069.1537 

Табела 31. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 

 

 По свом значају пољопривреда представља једну од најзначајнијих грана привреде и 

највећи број становника општине бави се пољопривредом, као основном или допунском 

делатношћу.  

 Број запослених у пољопривреди општина Бачка Топола дат је у графикону број 9. 

 Представљени подаци са великим бројем запослених, у пољопривреди, у односу на 

укупну запосленост на територији општине Бачка Топола приказују велику зависност 

становништва општине од пољопривредне делатности.  

 Ако посматрамо период 2007-2012. година док се у Републици Србији проценат креће 

између 2.70-1.91, у општини Бачка Топола од 24-27, проценат што нам говори да је сваки 

четврти запослени запослен у пољопривреди, као и да је тај проценат 10-так пута већи него у 

држави. 
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Графикон 9. Број запослених у пољопривреди општина Бачка Топола 

 

 У укупној површини пољопривредног земљишта највећу заступљеност имају оранице и 

баште са учешћем од око 98 % док су ливаде и пашњаци заступљени са око 1%. Остале 

површине су под воћњацима, виноградима, трстицима и барама.  

 У табели 32 дат је преглед пољопривредног земљишта: укупан број и удео у земљишту.  

 

 
Табела 32. Пољопривредно земљиште: укупан број и удео у земљишту 

 

 Највише ораничних површина захватају ратарске културе, где доминира производња 

кукуруза на око 50% површина, док се пшеница и јечам гаје на око 20 % укупних површина 

(табела 33. и 34.). Код производње пшенице и кукуруза евидентно је да бољи принос постижу 

привредна друштва и задруге у односу на породична газдинства како на републичком нивоу, 

тако и на ниво општине Бачка Топола. Општина Бачка Топола код производње кукуруза и 

пшенице углавном остварује резултате по питању приноса изнад републичког просека. Узгој 

индустријског биља има посебну важност и дугу традицију гајења (табела 35.). Пре свега то су 

соја, сунцокрет, а достигнути ниво површина под овим усевима не одговара могућностима и 

добрим природним условима за гајење свих врста индустријског биља.  

 

 
Табела 33. Производња пшенице 
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Табела 34. Производња  кукуруза 

 

 
Табела 35. Производња индустријског биља 

 

 Код производње шећерне репе принос по ха у кг у општини Бачка Топола варирао је у 

посматраном периоду изнад и испод републичког просека. Најмањи принос остварен је у 2012. 

години од 19945 кг што је за преко 15000 кг мање у односу на принос са државног нивоа. 

Рекордан принос у посматраном периоду остварен је 2010. године од 58613 кг што је више од 

приноса са државног нивоа нешто више од 8000 кг. Код производње сунцокрета принос по ха у 

кг у општини Бачка Топола у посматраном периоду кретао се изнад републичког просека. (200-

500 кг више), осим у 2012. години где је принос мањи за око 400 кг.  

 Повртарство на територији Општине има дугу традицију и уочљиво је да су у задњим 

годинама површине под повртарским културама у сталном порасту.  

 Воћарска и виноградарска производња заступљена је на мање од 1 % укупних 

површина, што представља изузетно низак ниво производње, али приметно је да се у задњим 

годинама перманентно повећавају површине под воћњацима и виноградима.  

 Сточарство представља значајну грану пољопривреде по обиму и значају, а такође 

постоји дуга традиција узгоја стоке.  

 Територија Општине налази се на земљиштима погодним за наводњавање и поред 

постојећих система за наводњавање, који су изграђени, приметно је да се у задњих 10 година 

дошло до развоја микро система за наводњавање који воду захватају из отворених канала и 

бушених бунара и преко тифона, или кишних крила наводњавају пољопривредне културе, 

првенствено повртарске. Пољопривредна површина 2629,3 ха (у раније посматраном периоду 

2468,8 ха) под наводњавањем представља нето површину обухваћену изграђеним системима за 

наводњавање.Такође важно је напоменути да се ова површина односи само на пољопривредна 

предузећа док је величина површина под наводњавањем код приватних газдинстава непозната, 

што значи да проценат 4,76 % (раније 4,52% ) представља проценат површина под 

наводњавањем пољопривредних предузећа са територије општине Бачка Топола у односу на 

укупну пољопривредну површину исте.  

 Стање пољопривредне механизације на територији целе Општине, као и осталим 

општинама у окружењу и целој АП Војводини је доста лоше. Охрабрује чињеница да је у 

задњих 5-8 година дошло до пораста броја пољопривредних машина, што значи да је почео 
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процес обнављања механизације. Подизање техничке основе пољопривреде представља 

предуслов за повећање продуктивности и конкуретности пољопривредних производа.  

 Преглед пољопривредна газдинства 2014. година – општина Бачка Топола дат је у 

табели 36.  

 

 
Табела 36. Пољопривредна газдинства 2014. година – општина Бачка Топола 

 

 Иако је из представљених података јасно видљиво да је већи број активних 

пољопривредних газдинстава долази у посматраном периоду до смањења те разлике и то по 

подацима из 2009. године било је 73,33% газдинстава а у 2014. години тај број је умањен и 

чини сада 60,59% газдинстава. Такође је уочљив већи број малих газдинстава величине до 10 

ха, али пољопривредна газдинства чија је површина већа од 10 ха заузимају знатно већу 

површину од малих код активних газдинстава док код пасивних та површина представља 1/3 

од укупне површине малих пасивних пољопривредних газдинстава по подацима из 2009. 

године, а у 2014. години чини тек 1/10 исте.  

 

 У општини Бачка Топола је по свим параметрима пољопривреда доминантна делатност. 

Наиме, преко 90% територије општине је пољопривредно земљиште, сваки четврти запослени 

становник општине је запослен у пољопривреди, у општини постоји око 4000 пољопривредних 

газдинстава, пољопривредна предузећа и др. Због свега наведеног не треба да чуди висок 

проценат остварених инвестиција (фрафикон 9.) у овој делатности. Ако посматрамо период 

2007-2012. година док се у Републици Србији проценат креће између 2-4, у општини Бачка 

Топола од 37-562 процента остварених инвестиција у пољопривреди у односу на укупне 

инвестиције по делатностима.  

 
Графикон 9. Проценат остварених инвестиција у пољопривреди 

 

  Проценат запослених у пољопривреди у односу на укупну незапосленост је 

27.21% (2012. године) 

 Проценат пољопривредног земљишта - 92,1 (попис 2011. године) 

 Просечан принос по кг, у производњи пшенице - ПД и задруге - 4950; породична 

газдинства - 3602 (попис 2012. године)  

 Просечан принос по кг, у производњи кукуруза - ПД и задруге - 2219; породична 

газдинства - 2352 (попис 2012. године) 
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 Принос по хектару кг у производњи инд.биља (шећерна репа и сунцокрет - репа 19945, 

сунцокрет 1793 (2012. године) 

 Проценат површина под наводњавањем у односу на укупну површину општине - 4,76% 

(2014. година) 

 Укупан број пољопривредних газдинстава - 4255 (2014. године) 

 Остварење плана сетве - укупно, ПД и приватна газдинства у хектарима - пшеница 

8528,73; кукуруз - 29581,43; сунцокрет (6042,78); шећерна репа - 345,27 - 2012/2013 годину 

 Проценат инвестиција у пољопривреду у односу на укупне инвестиције - 25,63% (2012. 

година) 

 У табели табели 37. приказан је обим пољопривредне производње у 2013. години
9
 

 

Регион 
Пшеница 
(принос t) 

Кукуруз 
(принос t) 

индустријско и 
повртно биљ (принос, t) Крмно биље 

(принос t) 

Производња воћа и грожђа 
(принос, t) 

шећерна 
репа 

Сунцокрет пасуљ кромпир воће виногради 

Република Србија 2690266 5864419 2983217 512839 33786 766829 2738965 1070533 320329 

Регион Војводине 1617068 3954040 2896321 476438 6905 251948 496005 237739 66806 

Гравитационо 
подручје 

386496 1051107 640360 60150 3312 93621 221149 125146 36172 

Београд 126235 215452 80756 4948 2023 40391 144392 53980 16041 

Стара Пазова 29547 83306 109647 3010 102 7202 6096 1386 1066 

Инђија 3415 88005 97642 6845 219 4614 7604 4269 8847 

Сремски 

Карловци 
359 2660 0 1 25 650 519 199 2207 

Нови Сад 37996 120560 52683 1364 472 20785 9996 5531 3742 

Врбас 25220 95256 152626 1957 250 6005 7271 2591 0 

Мали Иђош 18525 43091 28459 3049 45 3246 3493 308 584 

Бачка Топола 61966 159548 34268 20733 73 968 11199 2053 471 

Суботица 83233 243229 84279 18243 103 9760 30579 54829 3214 

Табела 37: Пољопривредна производња у 2013. години 

Извор: Општине и региони у републици Србији, 2014, Републички завод за статистику, Београд, 2014. 

година 

 

1.5.2. Шумско земљиште 

 

 Шумско земљиште јесте земљиште на коме се гаји шума, земљиште на коме је због 

његових природних особина рационалније гајити шуме, као и земљиште на коме се налазе 

објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању општекорисних функција шума 

и које не може да се користи у друге сврхе. Шумско земљиште у обухвату Просторног плана 

општине Бачка Топола заузима површину од 602.81hа или 1.01% површине општине, а треба га 

повећати пошумљавањем пољопривредног земљишта без обзира на катастарску класу 

земљишта, јер уједно служи и за заштиту пољопривредног земљишта од штетног дејства 

ерозије и бујица на ерозивном подручју. У Скенираној табела бр. 8 показује упоредни преглед 

решења која се односе на успостављање квалитета живљења. 

 

1.5.3.  Водно земљиште 

  

 Водно земљиште, у смислу Закона o водама (''Сл. гласник РС'', бр. 30/2010 и 93/2012) 

јесте земљиште на коме стално или повремено има воде, због чега се формирају посебни 

хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на акватични и 

приобални екосистем. Водно земљиште текуће воде, у смислу овог закона, јесте корито за 

велику воду и приобално земљиште. Водно земљиште стајаће воде, у смислу овог закона, јесте 

корито и појас земљишта уз корито стајаће воде, до највишег забележеног водостаја. Водно 

земљиште обухвата и напуштено корито и пешчани и шљунчани спруд који вода повремено 

                                                 
9
 Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – 

Суботица – државна граница (Келебија): "Службени гласник РС", број 32 од 5. априла 2017. 
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плави и земљиште које вода плави услед радова у простору (преграђивања текућих вода, 

експлоатације минералних сировина и слично). Водно земљиште заузима површину од 

655.67hа или 1.10 % површине општине. 

 

 
 

1.5.4. Грађевинско земљиште 

 

 Грађевинско земљиште у обухвату Просторног плана општине Бачка Топола заузима 

површину од 4 705,28 ha, или 7.89 % површине општине, чини грађевинско подручје насеља у 

површини од 3 799,22 ha и грађевинско подручје изван грађевинских подручја насеља, 

намењено за становање, радне зоне, комуналне и енергетске објекте и површине намењене 

саобраћајној и другој инфраструктури у површини од 906,06 ha. У општини Бачка Топола 

искоришћеност постојећег грађевинског земљишта није потпуна. У свим насељеним местима 

још увек постоје резерве грађевинског земљишта у државој и приватној својини за даљу 

градњу. 

 

5.3. Лов и ловна подручја 

 

 Ловни туризам има дугу традицију, један је од најстаријих видова туризма на овом 

подручју.Укупна ловна површина се простире на око 57.051 хектара, подељена је на 6 ловишта, 

где функционише више ловачких удружења Удружење има 716 активних чланова. Ловиште у 

функцији има: 9 стабилних чека, 148 хранилишта за срнећу дивљач, 303 хранилишта за фазане 

и пољске јаребице, 101 солишта, 6 појилишта и 9 прихватилишта за фазанчиће. 

Удружење поседује 7 ловачких домова укупне површине 1.811 м
2
, 51 ha сталних ремиза и 56 ha 

земље.  

 Ово равничарско подручје са малом пошумљеношћу и великим постотком обрадивог 

земљишта пружа готово идеалне услове за лов на срндаћа, зеца, фазана и препелице. 

 Ловним теренима на територији општине Бачка Топола, бригу за дивљач води Ловачко 

удружења ''Панонија'', које газдује ловиштима ''Панонија 1'' и ''Панонија 2'' сачињених од 5 

ловачких друштава из Бајше, Криваје, Карађорђева - Малог Беогарада, Новог Орахова и 

Гунароша - Његошева. Свако ловачко друштво води бригу о свом ревиру, чије се границе 

поклапају са границама катастарских општина. Укупна површина оба ловишта је 32.180,12 ха. 

 Ово су типично равничарска ловишта која се налазе у средњем делу Бачке на лесној 

заравни, на некадашњем простору бачких салаша. Ловишта општине Бачка Топола налазе се у 

зони умерено континентале климе панонског типа. Ловишта су богата популацијом срнеће 

дивљачи, високе трофејне вредности, а када је у питању ситна дивљач, изразито је висока 

популација дивљег зеца и фазанске дивљачи. Такође, значајан удео у популационој структури 

ловишта овог удружења чине и јединке дивље гуске, дивље патке, препелице, грлице и гугутке. 

33321 
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Од ловно-техничких објеката, ово бачко ловиште може похвалити већим бројем хранилишта, 

појилишта и солишта, као и укупно шеснаест чека распоређених у оба ловишта.  

Ловачко Удружење ''Панонија'' Бачка Топола 

Маршала Тита 44 

Тел:024 713 412 

Моб: 0642270423 

 Ловачко друштво ''Срндаћ'' са 104 члана, налази се у саставу Ловачког удружења 

''Панонија'' из Бачке Тополе и газдује ловиштем површине 12.000  хектара. Ловиште је 

равничарског типа и у њему је заступљена срна, зец, фазан, пољска јаребица, препелица и 

дивља патка. У ловишту се налази велики број високих чека, 56 солишта, 50 хранилишта за 

крупну и 50 хранилица за ситну дивљач. 

 ''Фазан'' Стара Моравица, Сомборски пут 1, 063/10-71-055, 

 ЛУ ''Фазан'' Пачир, Српска 22  

 

 Индустријских зона на територији општине има три. У граду Бачка Топола има две 

зоне. Једна се налази на истоку града од трга Светог Илије преко железничке пруге ка 

међународном путу Е-75, северна и јужна граница су Сенћански пут и Бечејски пут где су 

смештени погони '''Житко''', ''Агробачка'', ''Металконструкт д.о.о'', ''Бормакс д.о.о.'',  ''Ливница'', 

Стовариште ''Топола-универзала'', ''Каприоло'', ''ЛОХР'', ''Услуга'', Штампарија, ''Геби'' и др. 

 Друга индустријска зона се налази такође у Бачкој Тополи на јужном улазу у насеље 

где су смештени ''Жибел'', ИМ''Топола'' и ''Перутнина Птуј АД Топико Бачка Паланка''. Једна 

индустријска зону сеналази на излазу из насеља Стара Моравица на Пачирском путу где су 

смештени ''Сила'', ''Митекс'' и кланица ''Мохачи''. Сви објекти у индустријским зонама се налазе 

на довољној удаљености од стамбених објеката и за сада их не угрожавају ни на који начин. 

Ниједан индустријски објекат се физички не додирује са стамбеним објектима, свуда постоје 

зелени појасеви раздвајања и улице. Проблем који је за сада отворен, везан за локације 

индустријских објеката причињава фирма ''САНА НИМА'' д.о.о. (некадашњи ''18.ОКТОБАР'') 

који се налазе у самом центру града Бачка Топола у улици Петефи   бригаде, поред речице 

Криваје.  

 Поред наведених привредних друштава, у Б.Тополи постоје и : 

- ''РОДГАС'', 

- ЈКП ''Стандард'' Стара Моравица, 

- АД ''Вој-пут'' Суботица - Бачка Топола, 

-  ЕПС ''Електродистрибуција'', 

-  РОКТ ЕХПКБ, 

- ПИК ''Моравица'' Стара Моравица, 

- ад ''Криваја'' Криваја,   

- ад ''Зобнатица'' Зобнатица, 

- ад ''Победа'' Победа, 

- ад ''Дожа Ђерђ'' Бачка Топола, 

- ад ''Орахово'' Орахово, 

- ад ''Панонија'', Панонија, 

- ЕМ Комерц, Б.Топола, 

-  ''Поткер'' Б.Топола, 

- ''Сава'' Стара Моравица, 

- ''Металкорп'', Стара Моравица, 

- ''Мах'', Стара Моравица, 

- ''Хамар'', Стара Моравица  

 

 Залихе робних резерви у последњем периоду су минималне или их нема. Најчешће (у 

ранијем периоду) се врши складиштење у силосима ад ''ЖИТКО'' и ад ''Агробачка'' (зрнасте 

пољопривредне културе) као и у хладњачама ад ИМ ''Топола'' и АД ''Топико'' (месо и месне 

прерађевине). Осталих основних животних намирница има још у магацинима ''Топола-

Универзала'' али су те резерве само за краћи временски период. Резерве санитетског материјала 
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и лекова су такође из текућих потреба које се налазе у апотекама Дома здравља ''Др Хаџи 

Јанош'' и у самом Дому здравља као и у приватним апотекама. Залихе су на нивоу месечних 

потреба. 

 На територији општине постоји капацитети хладњача за ускладиштење меса и 

намирница животињског порекла и то у ИМ ``ТОПОЛА`` АД, капацитета 5000 тона и хладњача 

АД``ТОПИКО`` капацитета 6 тона. На територији општине има неколико хладњача мањег 

капацитета углавном у месарама пољопривредних имања АД ''Зобнатица'', ПТК ''Панонија'' АД, 

као и у мањим месним индустријама попут месаре Божовић, МОХАЧИ, БОВИС и других 

  

 Складишта за складиштење осталих намирница, артикала хране, сировина, сточне 

хране, опреме, резервних делова и др.(које не траже посебне услове) на територији општине 

има довољно (складишта ''Топола-Универзала'', складишта пољопривредних фирми, складишта 

предузећа и сл.) и у потпуности задовољавају потребе општине за разне ситуације. 

 

Резиме: 
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1.6.  

 

МАТЕРИЈАЛНА И КУЛТУРНА ДОБРА 

И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 
 

  

 

 Унутар простора обухваћеног Просторним планом евидентирани су, на основу анализе 

и валоризације утврђене споменичке вредности и вредности урбаних и физичких структура, у 

складу са Законом о културним добрима, простори и објекти који чине идентитет простора и 

усмеравају његов будући развој. То су највреднији објекти, они који су утврђени за непокретна 

културна добра (НКД). 

 Међуопштински завод за заштиту споменика културе из Суботице, као надлежна 

установа заштите, утврдио је мере и смернице заштите (услове чувања, одржавања и 

коришћења непокретних културних добра) у даљем процесу урбанистичког и архитектонског 

планирања, односно изградње на територији Општине Бачка Топола. 

 Овако дефинисане смернице, према Закону о планирању и изградњи и Закону о 

културним добрима, постају обавеза ималаца и корисника културних добара, а спроводиће се 

путем мера техничке заштите, израђених од стране надлежног завода за заштиту споменика 

културе, појединачно за сваки објекат или простор. 

 На подручју општине Бачка Топола, према подацима надлежног Међуопштинског 

завода за заштиту споменика културе Суботица, евидентирано је:  

-  9 споменика културе, 

-  40 културних добара под предходном заштитом, 

-  27 археолошких локалитета, 

-  23 јавна споменика и 

-  30 објеката за које је предвиђена заштита кроз документацију. 

  

Споменици културе 

1.  Каштел Пала Краиа, Бачка Топола, Маршала Тита 60. 

2.  Завичајна кућа, Бачка Топола, Светосавска 19. 

3.  Коларска ковачка радионица, Бачка Топола, Омладинска 31. 

4.  Дворац породице Зако, Бајша 

5.  Српска православна црква св. Димитрије, Бајша 

6.  Римокатоличка црква Узносење Богородице, Бајша 

7.  Капела на католичком гробљу, Пачир, Бајмочки пут бб 

8.  Реформаторска црква и парохијски дом, Пачир, Маршала Тита 4. 

9.  Реформаторска црква, Стара Моравица. 

  

Културна добра која уживају претходну заштиту 

1.  Комплекс Панонија са старим каштелом Фалциони и парком, Панонија 

2.  Комплекс Фернбах са парком и помоћним објектима, Криваја 

3.  Каштел Фернбах, Горња Рогатица 

4.  Пољопривредно добро – бивши мајур Лелбах, Горња Рогатица 

5.  Задружни дом, Горња Рогатица 

6.  Кућа железничара, Горња Рогатица 

7.  Комплекс Зобнатица са каштелом, ергелом и помоћним објектима 

8.  Стари каштел Енгелман код Светићева, К.о. Ново Орахово 

9.  Павиљон, Победа 

10.  Евангелистичка црква, Бајша 

11.  Назаренски молитвени дом, Бајша, Српска 3. 
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12.  Адвантистички молитвени дом, Бајша, Граничарска 9. 

13.  Завичајна кућа, Бајша, Калварија 12. 

14.  Калварија, Бајша 

15.  Месна заједница, Бајша, Петефи Шандора 6. 

16.  Дирекција Земљорадничке задруге, Бајша, Тополски пут бб. 

17.  Амбијентална целина улице Кошут Лајоша и Светог Стевана, Стара Моравица 

 (бивше улице Маршала Тита и Бориса Кидрича) 

18.  Римокатоличка црква св. Ивана Крститеља, Стара Моравица 

19.  Назаренски молитвени дом, Стара Моравица, Балинт Кароља 14. 

20.  Баптистички молитвени дом – бивши Унгар кућа, Стара Моравица, Пачирски пут 

21.  Јеврејско гробље, Стара Моравица 

22.  Стара школа, Стара Моравица, Школска 2. 

23.  Стамбена зграда, Стара Моравица, Арпад 7. 

24.  Три колонистичке куће из 18. Века, Стара Моравица, ЈНА 25, Сабо Данијела 9, 

 Мајсторска 13. 

25.  Водица у атару, К.о. Пачир 

26.  Амбијентална целина – Лењинова улица, Пачир 

27.  Амбијентална целина – улица Маршала Тита, Пачир 

28.  Панонска кућа, Пачир, трг Републике 1. 

29.  Стари млин, Пачир, Бориса Кидрича 5. 

30.  Три стамбене куће у ул. Бориса кидрича, Пачир, Бориса Кидрича 8, 25,26 

31.  Четири стамбене куће у ул. Јована Микића, Пачир, Јована Микића 11, 20,23 и 25. 

32.  Римокатоличка црква Светог крижа, Пачир 

33.  Српска православна црква Св. Апостола Петра и Павла, Пачир 

34.  Капела на православном гробљу, Пачир 

35.  Стара школа, Карађорђево 

36.  Римокатоличка црква Узнесење Богородице, Гунарош 

37.  Ветрењача, Гунарош 

38.  Салаш Хермец, Гунарош 

39.  Стара школа, Средњи Салаш 

40.  Дом културе, Томиславци 

  

Археолошки локалитети 

1.  Пачир, средењовековна некропола 

2.  Пачир, праисторија 

3.  Пачир, Сармати 

4.  Пачир, аварска некропола 

5.  Пачир, циглана, праисторија и Сармати 

6.  Пачир, циглана, аварска некропола 

7.  Стара Моравица, праисторија 

8.  Стара Моравица, праисторија, Сармати, циглана 

9.  Стара Моравица, пољопривредни комбинат, праисторија, Сармати, средњи век 

10.  Стара Моравица, праисторија, Сармати, средњи век 

11.  Бачки Соколац, сарматска и аварска некропола 

12.  Томиславци, сарматско насеље 

13.  Горња Рогатица, ПД Криваја, праисторија, Сармати, средњи век 

14.  Бајша, сарматско насеље 

15.  Бајша, средњи век 

16.  Бајша, Сармати, средњи век 

17.  Бајша, Сармати, средњи век 

18.  Бајша, Панонија, праисторија, Сармати, средњи век 

19.  Мали Београд, Сармати, средњи век 

20.  Мали Београд, Сармати, средњи век 

21.  Бачка Топола, сарматско насеље 
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22.  Бачка Топола, праисторија 

23.  Бачка Топола, праисторија, средњи век 

24.  Ново Орахово, циглана, Сармати, средњи век 

25.  Гунарош, Светићево, сарматско насеље 

26.  Гунарош, Оборњача, средњи век 

27.  Гунарош, Богарош, праисторија 

  

Јавни споменици 

1.  Споменик жртвама фашизма, Бајша 

2.  Крајпуташ код излаза из села, Бајша 

3.  Споменик жртвама Првог светског рата, у централном парку, Стара Моравица 

4.  Спомен гробље, у парку поред реформаторске цркве, Стара Моравица 

5.  Биста Кошут Лајоша, Стара Моравица 

6.  Споменик у парку реформаторске цркве, Стара Моравица 

7.  Споменик жртвама фашизма, на крају трга Маршала Тита, Пачир 

8.  Споменик утемељивачима села, поред реформаторске цркве, Пачир 

9.  Спомен табла жртвама фашизма, Његошево__ 

10.  Споменик сећању на доделу земље безземљашима, испред каштела, Зобнатица 

11.  Биста Вука Караџића, Криваја 

12.  Скулптуре у парку Каштела, Женски акт, Бик и мозаик, Панонија 

13.  Споменик борцима Другог светског рата, Ново Орахово 

14.  Крајпуташ код улаза у насеље, Ново Орахово 

15.  Спомен табла на Задружном дому жртвама фашизма, Ново Орахово 

16.  Споменик жртвама фашизма, Бачки Соколац 

17.  Споменик жртвама фашизма, Горња Рогатица 

18.  Споменик жртвама фашизма, испред Дома културе, Томиславци 

19.  Спомен табла на Задружном дому, Томиславци 

20.  Крајпуташ код улаза у село и код излаза из села, Гунарош 

21.  Споменик жртвама фашизма, Мали Београд 

22.  Звоно, Средњи салаш 

23.  Дрвени крајпуташи у атару Бачке Тополе, у правцу према Бечеју 

  

Објекти за које је предвиђена заштита кроз документацију 

1.  Економске зграде – магацин за житарице, штале и шупе за пољопривредне алате на 

 пољопривредном добру, бивши мајур Фернбах, Бачки Соколац 

2.  Пољопривредно добро Шанта, Бачки Соколац 

3.  Троделна панонска кућа са елементима рустичног барока, Бајша, Калварија 12. 

4.  Троделна панонска кућа са дрвеним забатом, Бајша, Гробљанска 5. 

5.  Троделна панонска кућа са елементима сецесије, Бајша, М. Тита 45. 

6.  Троделна панонска кућа са сунчаним забатом, Бајша, М. Тита 53. 

7.  Троделна панонска кућа са сунчаним забатом, Бајша, Штефаникова 46. 

8.  Угаона панонска кућа са елементима рустичног барока, Бајша, ул.Словачка 

9.  Троделна панонска кућа са тремом и сунчаним забатом, Бајша, Словачка 6. 

10.  Троделна панонска кућа са сунчаним забатом, Бајша, Кратка 32. 

11.  Масивна сеоска кућа са тремом, са елемент. рустичног барока, Бајша, Школска 22 

12.  Дводелна панонска кућа са дрвеним забатом, Стара Моравица, 8.Марта 6. 

13.  Дводелна панонска кућа, Стара Моравица, 8.Марта 7. 

14.  Троделна панонска кућа, Стара Моравица, Киш Ференца 39. 

15.  Баптистички молитвени дом, Пачир, Масарикова23. 

16.  Троделна панонска кућа, Пачир, Батинска 4. 

17.  Троделна панонска кућа, Пачир, Бачка 6. 

18.  Троделна панонска кућа са тремом, Пачир, Хладна 13. 

19.  Троделна панонска кућа, Пачир, Макаи 10. 

20.  Најстарија датирана кућа, Пачир, Српска 15. 
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21.  Троделна панонска кућа, Пачир, Бакарска 12. 

22.  Кућа и окућница, Пачир, Салаш бр.8. 

23.  Каштел – стамбени део, Карађорђево 

24.  Стара школска зграда у атару, Ново Орахово__ 

25.  Колонистичка кућа са елементима позне сецесије, Томиславци, Београдска 21. 

26.  Колонистичка кућа, Томиславци, Дан ослобођења 19. 

27.  Колонистичка кућа, Томиславци, Козарачка 9. 

28.  Салаши у атару Бачке Тополе, у правцу према Бечеју 

29.  Салаши у атару Бачке Тополе, у правцу према Сенти 

30.  Салаши у атару Новог Орахова и Победе, поред водотока Чик. 

 

Заштита, уређење и унапређење предела 

 

 Заштита и уређење природних добара обухваћено је Решењем, Покрајинског завода за 

заштиту природних добара и односе се на: 

 

Заштићена подручја: 

-  Регионални парк Комплекс ПТК „Панонија'' заштићен Решењем СО Бачка Топола о 

 заштити бр. 633-3/75-03, 

-  Регионални парк ПД „Зобнатица'' заштићен Решењем СО Бачка Топола о заштити бр. 

 633-11-76-III-02 („Сл. лист општине Бачка Топола'', бр. 11/76), 

-  СП „Парк на ПД Криваја'', заштићен Решењем СО Бачка Топола о заштити СП „Парк 

 на ПД Панонија'' бр. 633-11/76-III-02 („Службени лист општине Бачка Топола'', бр. 

 11/76), 

-  СП „Парк у Бачкој Тополи'', заштићен Решењем СО Бачка Топола о заштити СП „парк 

 у Бачкој Тополи'' бр. 633/9-04-1974 

-  СП „Храст Лужњак у Старој Моравици'', заштићен Одлуком СО Бачка Топола о 

 заштити СП „Храст лужњак у Старој Моравици'', („Сл. лист општине Б. Топола'', бр. 

 2/97). 

 

Подручја у поступку валоризације ради стављања под заштиту: 

-  БТО02: ''Леснe долинe Криваје'' спајају остатке исконских степских и влажних 

станишта, као и секундарна влажна станишта (замочварени делови акумулација) у локалну 

еколошку мрежу на локалитетима: Зобнатица (долине од Бачке Тополе до Малог Београда), 

лесне долине северно од Бајше, лесни одсек циглане и стари парк код Бајше, пашњак уз 

Томиславце, долина код Бачког Соколца, остаци степа и ливада код Војнићевог мајура, 

Пилакова долина и део парка код Криваје, Дубока долина, долина Криваје између Бајше и 

Бачке Тополе. 

 

Подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности: 

IPA подручја: 

-  Телечка I (Дубока долина, Панонија, Липар-Буси), 

-  Телечка II (Мали Београд, Зобнатица, Широка долина- Томиславци). 

 

Станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја и типови 

станишта: 

 Према Решењу о условима заштите природе за потребе усаглашавања Просторног 

плана општине Бачка Топола, број: 03-2080/5 од 22.05.2012.године евидентирана су следећа 

станишта заштићених и строго заштићених врста од националног значаја и типови станишта: 

-  ознака: БТО01, назив: ''Акумулација Светићево'', категорије станишта: акумулацијe, 

ливаде, ободна вегетација водених система, ровови и мали канали, 

-  ознака: БТО03, назив: ''Зобнатица'', категорије станишта: акумулације, ливаде, мочваре 

и ритови, ободна вегетација водених система, панонске шумо-степе, плантаже, степе на лесу, 

урбани паркови и велике баште, хигрофилне шуме и жбуње,  
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-  ознака: БТО04, назив: ''Уска долина'', категорије станишта: обрадиве површине и 

вештачки предели, степе на лесу, 

-  ознака: БТО05, назив: ''Пашњак код Томиславција'', категорије станишта: ливаде, 

плантаже, степе на лесу, 

-  ознака: БТО06, назив: ''Степа код Бачког Соколца'', категорије станишта: плантаже, 

степе на лесу, 

-  ознака: БТО07, назив: ''Дубока долина'', категорије станишта: ливаде, обрадиве 

површине и вештачки предели, панонске шумо-степе, плантаже, степе на лесу, 

-  ознака: БТО08, назив: ''Пилакова долина'', категорије станишта: акумулације, ливаде, 

ободна вегетација водених система, панонске шумо-степе, плантаже, ровови и мали канали, 

степе на лесу, урбани паркови и велике баште, 

-  ознака: БТО09, назив: ''Војнићев мајур'', категорије станишта: ободна вегетација 

водених система, плантаже, реке и потоци, рурални мозаици, степе на лесу, урбани паркови и 

велике баште, 

-  ознака: БТО10, назив: ''мочвара у Великој долини'', категорије станишта: ливаде, 

мочваре и ритови, ободна вегетација водених система, плантаже, рибњак, хигрофилне шуме и 

жбуње, 

-  ознака: БТО11, назив: ''Стари парк и циглана у Бајши'', категорије станишта: 

екстензивне агрикултуре, копови меких субстрата, ливаде, мочваре и ритови, ободна вегетација 

водених система, реке и потоци, рурални мозаици, степе на лесу, урбани паркови и велике 

баште, хигрофилне шуме и жбуње, 

-  ознака: БТО12, назив: ''Секундарна степа према Иђошу'', категорије станишта: степе на 

лесу, шумарци, 

-  ознака: БТО13, назив: ''Стари меандар Криваје'', категорије станишта: ливаде, мочваре и 

ритови, ободна вегетација водених система, реке и потоци, хигрофилне шуме и жбуње, 

-  ознака: БТО14, назив: „Багремара'', категорије станишта: акумулације, ливаде, ободна 

вегетација водених система, плантаже, реке и потоци, рурални мозаици, степе на лесу, 

шумарци, 

-  ознака: БТО15а, назив: ''Стари парк Сантиног салаша'', категорије станишта: урбани 

паркови и велике баште, 

-  ознака: БТО15б, назив: ''Стари парк Фернбахове економије'', категорије станишта: 

урбани паркови и велике баште, 

-  ознака: БТО16, назив: ''Стари храстови према Малом Београду'', категорије станишта: 

урбани паркови и велике баште. 

 Станишта су регистрована у бази података Завода у складу са критеријумима 

Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива,број 110-00-18/2009-03 од 20.1.2010. (''Сл. гласник РС'', бр. 5/2010). 

 

Еколошки значајна подручја еколошке мреже Републике Србије: 

  

 У обухвату ПП општине Бачка Топола евидентирана су еколошки значајна подручја 

еколошке мреже Републике Србије (део еколошки значајног подручја бр.6 „Лесне долине 

Криваје''-еколошки значајно подручје утврђено Уредбом о еколошкој мрежи 05 број: 110-

9411/2010-3 од 24.12.2010. „Сл.гласник РС'' 102/2010) као што су:  

- Део еколошки значајног подручја бр. 6 „Лесне долине Криваје'' - еколошки значајно 

подручје утврђено Уредбом о еколошкој мрежи 05 број 110-9411/2010-3 од 24.12.2010. („Сл. 

гласник РС'' бр. 102/2010), које обухвата: 

-  заштићена подручја РП ''Комплекс ПТК Панонија'' (део), део РП ''Зобнатица'', СП ''Парк 

у Бачкој Тополи'' и СП ''Парк на ПД Криваја'', 

-  подручје у поступку заштите ПИО Лесне долине Криваје и 

-  IPA (Important Plant Area) подручја: Телечка I, Телечка II и Телечка III. 

- IPA подручја – Телечка I (Дубока долина, Панонија, Липар -Буси), 

- Телечка - II (Мали Београд, Зобнатица, Широка долина – Орешковић/Томиславци). 
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-  IPA (Important Plant Area - Биљна површина од важности) подручја: Телечка I, Телечка 

II Телечка III, и 

 

Еколошки коридори: 

-  регионални еколошки коридор ''Криваја'' (еколошки коридор је утврђен Регионалним 

просторним планом АП Војводине, ''Службени лист АП Војводине'' бр. 22, од 14.12.2011. 

године), 

-  регионални еколошки коридор „Водоток Чикер са приобалним појасом'' (еколошки 

коридор је утврђен Регионалним просторним планом АП Војводине, ''Службени лист АП 

Војводине'' бр. 22, од 14.12.2011. године), 

-  Регионални еколошки коридор „Водоток Чикер са приобалним појасом'' (еколошки 

 коридор је утврђен Регионалним просторним планом АП Војводина „Службеи лист 

 АП Војводина'' број 22 од 14.12.2011.године); 

-  притоке Криваје са остацима ливадске и степске вегетације, као и лесне долине са 

екстензивним воћњацима и фрагментима секундарне степске вегетације, (нпр. Макамски до), 

имају улогу локалних еколошких коридора). 
 

Заштићена подручја: 

 

1.  Парк и парк -шума на ПД '' Зобнатица'' -Стављен под заштиту као Регионални парк. 

2.  Регионални парк ПТК ''Панонија'' - Регионални парк обухвата целу површину 

 пољопривредног комплекса (око 4 000 ha).  

3.  Парк у Бачкој Тополи – природни споменик вртне архитектуре–Под заштитом је од 

 1974. године 

4.  Споменик вртне архитектуре ''Стари парк на Криваји''.  

5.  Храст лужњак у Старој Моравици – Стављен је под заштиту као споменик природе. 

 

 Склањање културних и материјалних добара у случају потребе планира се 

дисперзијом истих из угрожених подручја у мање угрожена и то првенствено по приватним 

домаћинствима. Објекти попут силоса, комора, подних складишта, хладњача свакако се 

планирају као условни објекти за склањање и чување прехрамбених намирница (залихе 

житарица и прерађевина од истих, меса и др.). За склањање животиња из угрожених подручја 

планира се њихова дисперзија на мање угрожена подручја и то како по домаћинствима тако и 

по пољопривредним имањима којих има у више насељених места. 

 

Биљни и животињски свет 

 
 Биљни свет: у бачкотополском простору преовлађују културне биљке (житарице, 

индустријско биље, поврће, воће, виногради). Природна вегетација се задржала на 

ограниченим површинама поред путева, канала, у долини Криваје и Чика и мањим 

необрађеним површинама, мочварним и барским теренима. У општини Бачка Топола се могу 

издвојити ливадско -пашњачке биљне заједнице, шумске заједнице, заједнице вода и мочварне 

заједнице.  

 Ливадско – пашњачке заједнице: Биљни свет ливада и пашњака је разнолик како по 

заједницама тако и флористички. С обзиром на простране површине ораница, ливаде и 

пашњаци заузимају релативно мала пространства. Зато се поједине заједнице овде најчешће 

јављају фрагментарно, на ограниченим површинама. Од важнијих врста срећу се хајдучка 

трава, ливадска детелина, ливадска жалфија, млечика, зубача, иванско цвеће, жабњак и 

красуљак.  

 Шумска вегетација: Под шумском вегетацијом налази се најмањи део Општине. 

Правих шума и нема - једино се поред водотока јављају заједнице тополе и врбе, дивље 

трешње и дивље крушке. Испод њих налазе се глог, свиб, дивља лоза и пољски брест. 

 Вегетација вода: Криваја, Чик и притоке пружају услове шароликом свету водених 

биљака. Неке од њих слободно пливају, а друге се укорењују на дну. Као чешће врсте срећу се 
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алге порожнице, бели локвањ, жути локвањ, плавун, водени орашац, сочивица, водени троскот 

и мочварни љутић.  

 Мочварне заједнице: Ближе обалама, надовезујући се на вегетацију вода јављају се 

заједнице рогоза и трске. У њима доминира једна или неколико обично високих 

вишегодишњих зељастих биљака. Као доминантне врсте јављају се трска, рогоз, шевар, 

сладика, ниска сита, мрестњаче и сочивица.  

 

 Животињски свет: Животињски свет је у прошлости био знатно богатији. Изменом 

вегетације, као и опсежним мелиорационим радовима, многе животињске врсте су нестале. 

Тренутно се од длакаве ловне дивљачи у општини Бачка Топола срећу срна, зец, лисица, куна 

златка и ондатра, а од пернате дивљачи фазан, пољска јаребица, препелица, дивља патка, 

велика кржа, шарена утва, ћубасти гњурац, мали гњурац, рибоглави гњурац, дивља гуска, 

лисаста гуска, црна лиска, барска кокица, барски петловац, вивак позвиждач, галеб, бела рода, 

сива чапља, бела чапља, гугутка и грлица. Поред ове дивљачи на подручју општине живи и 

велик број ситних сисара, птица и инсеката. Од ситних сисара најбројнији су кућни пацов, 

кућни миш, пругасти миш, хрчак, пољска волухарица, твор, ласица кртица и јеж. Поред 

пернате дивљачи срећу се, између осталих, и следеће птице: кукавица, ћук, пупавац, детлић, 

кобац, мишар, црни кос, пољска шева, чворак, гавран, црна врана, сива врана, сврака, сеоска 

ласта, и велика сеница. Од гмизаваца на територију општине живе барска корњача, сиви 

гуштер и белоушка, а од водоземаца зелена жаба, жаба гаталинка и шарени даждевњак. Од 

инсеката се издвајају јабучна пипа, кромпирова златица, пчела, руси мрав, мољац крзна, 

обични комарац, домаћа мува и паук крсташ.  
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2.1.   

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
  

 
 

2.1.1. Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичнае инфраструктура) 

са Националног нивоа (термо и хидро електране снаге 10МVA и више, термоелектрана-

топлана електричне снаге 10МVA и више и других објеката за производњу електричне 

енергије снаге 10МVA и више, као и електроенергетских водова, далековода и 

трансформаторских станица напона 110kV и више 
  

 Територију општине Бачка Топола пресеца далековод од 400 кV који је од 

међународног значаја и иде правцем југ – север код насеља Ново Орахово.  

 Поред источне стране града протеже се далековод (ДВ) 110 кV који има регионални 

значај, а из овог ДВ се обезбеђује напајање трафо станице (ТС) 110/35 и ТС 110/20 кV у Бачкој 

Тополи. Правац и овог далековода је југ-север.  

 Ова два далековода нису у надлежности Електродистрибуције већ су власништво 

Електро-мреже Србије-ЕМС-Београд: 

-  Далековод 444 ТС Суботица 3 – ТС Нови Сад 3, напонског нивоа 400 kV 

-  Далековод 456 ТС Суботица 3 – ТС Сомбор 3, напонског нивоа 400 kV 

-  Далековод 133/1 ТС Србобрран – ТС Бачка Топола 2, напонског нивоа 110 kV 

-  Далековод 133/2 ТС Бачка Топола 2 – ТС Бачка Топола 1, напонског нивоа 110 kV 

-  Далековод 133/3 ТС Бачка Топола 1 – ТС Суботица 3, напонског нивоа 110 kV 

-  Далековод 1012 ТС Сомбор 3 – ТС Бајмок, напонског нивоа 110 kV 

 Трафостанице трансформације 110/20 kV као делови преносне мреже које се налазе на 

предметном простору су следеће: 

-  ТС 110/35/20 kV Бачка Топола 1 

-  ТС 110/20 kV Бачка Топола 2 

 

2.1.1.1. Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа- објекти за производњу електричне енергије из обновљивих извора 

снаге 10МVA и више; високе бране и акумулација напуњене водом. 

 

 На простору Општине Бачка Топола не постоје такви објекти. 

 

2.1.1.2. Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа- објекти за прераду нафте и гаса који се граде ван експлоатационих 

поља, производњу биогорива и биотечности у постројењима капацитета преко100t 

годишње, нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног притиска преко 16bar, 

уколико прелази преко територије две или више општина, складишта нафте, течног 

нафтног гаса, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500t. 

  

 На територији општине постоји гасна мрежа која покрива град Бачку Тополу. Главна 

мерно – регулациона станица (ГМРС) се налази у близини производних погона ад ''ИНОМАГ''-

а у индустријској зони, док прикључни челични гасовод високог притиска долази из правца 

Аде (правац исток-запад). Наведени објекти су у власништву Ј.П. ''СРБИЈАГАС''. 
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2.1.2. Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са нивоа Аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе - термо и хидро електране 

снаге до 10МVA, термоелектрана-топлана електричне снаге до 10МVA и других објеката 

за производњу електричне енергије снаге до 10МVA, као и електроенергетских водова, 

далековода и трансформаторских станица напона до 110kV 

 

Дистрибуција електричне енергије 

 

 Дистрибутивна мрежа електричне енергије је добро распрострањена на територији 

општине. Територију општине Бачка Топола пресеца далековод од 400 кV  и  далековод (ДВ) 

110 кV (из овог ДВ се обезбеђује напајање трафо станице (ТС) 110/35 и ТС 110/20 кV у Бачкој 

Тополи). 

 На територији општине има два далековода напонског нивоа 35 кV. Један из правца 

Бачке Тополе ка Жеднику, а други из Бачке Тополе ка Старој Моравици, Пачиру и околним 

насељима. Снабдевање електричном енергијом потрошача у општини Бачка Топола обезбеђено 

је из трафостанице
10

 ТС 110/35/20 kV ''Бачка Топола 1'' снаге 20 MVA која напаја и ТС 

БачкаТопола Север 35/10 снаге 2,5+4,0 MVA и ТС 110/20 kV ''Бачка Топола 2'' 2x31,5 MVA, 

преко, 20 kV и 10 kV водова. Из поменутих енергетских ослонаца града, изграђени су 20 kV 

изводи на које су прикључене дистрибутивне трафостанице напона 20/0,4 kV које заједно са 20 

kV водовима чине средњенапонску мрежу. Из дистрибутивних трафостаница путем 0,4 kV 

извода електрична енергија се испоручује крајњим купцима. Треба истаћи да се део потрошача 

напаја из неколико ТС 35/10 kV односно ТС 10/0,4 kV углавном стубних трафостаница, које 

чине део старе 35/10 kV средњенапонске мреже. 

 Далеководи напонског нивоа 20 и 10 кV који служе за напајање самог града и околних 

насеља воде на све стране по потреби. Конзумно подручје града Бачке Тополе се напаја из две 

ТС 110/Х, углавном радијално са могућношћу двостраног напајања у случају испада неког 

далековода, док се околна насеља напајају радијално без могућности двостраног напајања. То 

значи да за град Бачку Тополу постоји могућност ''премошћавања'' у случају хаварије (осим 

појединих периферних трафостаница) док за околна насеља не постоји та могућност. 

 У насељу Стара Моравица постоји ТС 35/10 кV код улаза у Стару Моравицу, поред 

пута. У случају испада далековода из правца Бачке Тополе постоји могућност напајања истог 

из правца Суботице (Бајмока), тако да и та трафостаница има могућност напајања из другог 

правца. 

 Привредна предузећа са територије општине се напајају по следећем : Индустријска 

зона на јужном улазу у град (''Жибел'', ''Топола'' и ''Перутнина Птуј АД Топико'') има директан 

20 кV извод, а у случају потребе постоји могућност напајања са 20 кV извода ''Бајша'' односно 

20 кV извода ''Центар'', у зависности од врсте и локације квара. Индустријска зона у 

источном делу Бачке Тополе има могућности напајања електричном енергијом из више 

праваца и то: посебан 20 кV извод постојим за потрошаче око ''ЛХОРА'' (некадашњег 1. Маја) и 

''Геби'', за Ливницу челика  постоји 20 кV извод ''Ливница'' и преко ТС 35/20 кV Индустрија и 

изводом 20 кV Индустрија из Б.Тополе 2 за остале потрошаче у индустријској зони. 

 Индустријска зона у Старој Моравици има такође алтернативну могућност напајања 

електричном енергијом. У случају испада ТС у Старој Моравици напајање би се вршило из 

правца ТС 110/20 кV Бајмок или обрнуто (у зависности на којем делу би постојао квар или се 

десила хаварија). 

 За све потрошаче у граду Бачка Топола источно од пруге у случају потребе постоји 

могућност напајања са 20 кV извода ''Мићуново'', 20 кV ''ЈНА'' и ''ЦЕНТАР'', као и са правца 20 

кV извода ''Ливница''. 

 

                                                 
10 Најбитније трафостанице за општину Бачка Топола су Б.Топола 1 ТС 110/35 кV и ТС 35/10 кV Север (налазе се поред 

Зобнатичког језера), Трафостаница Б.Топола 2 ТС 110/20 кV (на излазу из града према Бечеју), Трафостаница Индустрија ТС 35/20 

кV на вашаришту која напаја индустријске потрошаче (овај објекат може да послужи као делимично напајање потрошача у случају 
потпуног испада једног од главних ТС 110/Х кV). 
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 Капацитети изграђених трафостаница такође нису задовољавајући, те је потребно у 

наредном периоду повећати инсталисану снагу трафоа и изградити нове капацитете. Такође 

јавна расвета се сукцесивно формира за сва насеља, тачније сеоске центре. Изграђеност 

преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу покривености простора, али не и 

у погледу капацитета и техничких карактеристика водова и дистрибутивних трафостаница. 

Један број дистрибутивних трафостаница 20/0,4 kV и 10/0,4 kV је са повишеним оптерећењем, 

а у средњенапонској мрежи и у делу нисконапонске мреже су повишени падови напона. 

Постојећа нисконапонска мрежа је највећим делом надземна. Реконструкција нисконапонске 

мреже у насељима је делимично извршена, те је потребно у потпуности исту извршити.  

 

Топлификациони систем града:  

 

 На основу одлуке Скупштине општине Бачка Топола из октобра 2016. године ЈП 

„Комград” преузело је обавезу обављања комуналне делатности производње и дистрибуције 

топлотне енергије на територији општине Бачка Топола. Грејна сезона почиње 15. октобра и 

траје до 15. априла. У периоду од 1. до 10. октобра врши се проба функционисања свих 

топлотних извора и ремонт постројења дистрибутивног система. У току грејне сезоне грејни 

дан траје од 6 до 21 сат, а данима викенда од 7 до 21 сат. У надлежности ЈП „Комград” су две 

котларнице: у Дунавској улици (мазут) и Видовданској улици (природни гас). У Дунавској 

улици има 286 станова - на систему грејања је 153. У Видовданској улици има 174 стана - на 

систему је 95. Грејна сезона 2017/2018.године је завршена, без већих хаварија и испада у раду 

система. Чињеница је да је гасна котларница (у Видовданској улици) у бољем стању, те се на 

овом систему нису ни очекивале хаварије, што не можемо рећи и за мазутну котларницу 

(Дунавска улица), која је иначе у доста лошем стању и с еколошког аспекта неадекватна за 

животну средину. Осим еколошког аспекта, забрињавајући је и безбедносни, пошто су 

инсталације, вентили и систем у целости стари и стандардни ремонт не би решио проблем. 

Укупно ангажовано људство је 4 радника (ложача). 

 Крајем сезоне 04.04.2018. године из система је исцурела вода до подстанице и од тада 

се тај део зграде није грејао. У извештају лица задуженог за систем даљинског грејања стоји да: 

систем за грејање је јако опасан за даљу употребу! (мазутна котларница). 

 

2.1.2.1.  Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са нивоа Аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе -Објекти за производњу 

електричне енергије из обновљивих извора снаге до 10МVA   

  

 Бачка Топола нема објеката за производњу електричне енергије из обновљивих извора.  

 Цео простор oпштине Бачка Топола, представља потенцијална налазишта геотермалних 

вода које се могу користити. Могућности геотермалне енергије (постојеће бушотине у АП 

Војводини које имају температуру око 50
о
С) у супституцији конвенционалних горива односе се 

на: 

-  производњу електричне енергије, 

-  производњу топлотне енергије за грејање станова, пословних и јавних објеката и 

 припрему потрошне топле воде, 

-  производњу топлотне енергије за грејање стакленика, пластеника, интензивно 

 гајење поврћа и цвећа, аквакултуру и сушење пољопривредних производа, 

-  за технолошке процесе и 

-  за рекреативне и балнеолошке потребе. 

 На основу резултата израђених студија за подручје АП Војводине, на простору 

oпштине Бачке Тополе као мањи и већи потенцијали обновљивих извора енергије издвајају се: 

-  биомаса, 

-  биогас, 

-  геотермална енергија, 

-  сунчева енергија, 

-  енергија ветра, 
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-  хидроенергија. 

 С обзиром да припада пољопривредном подручју, да су истражене геотермалне 

бушотине, постоје предуслови, као и на простору целог подручја АП Војводине, за коришћење 

ових потенцијала као извора обновљиве енергије мањих капацитета за производњу топлотне 

енергије за потребе пољопривредне производње и бањског туризма. 

 Сунчева енергија, с обзиром на повољну осунчаност, број сунчаних дана у току године 

овог простора, може се користити као обновљиви извор енергије који ће користити подручје 

Општине. 

 На основу Студије Атласа ветрова на територији АП Војводини, Бачка Топола се 

налази у зони повољних ветрова (3,5-4,0m/s) - слика 4., на висинама преко 50m изнад тла, а 

нарочито 100m изнад тла, што одговара савременим ветроелектранама снага 2-2,5 MW, где је 

експлоатација енергије ветра економски исплатива. 

 Постојање каналске мреже на овом простору пружа могућност коришћења 

хидроенергије за производне енергетске објекте мањих капацитета. 

 На територији Општине постоји могућност градње малих хидроелектрана снаге 0,1-

10MW (сам назив указује на врло мали капацитет ових електрана), на водотоцима, 

акумулацијама и каналима уз већ изграђене водопривредне објекте. 

 Рационалним коришћењем обновљивих извора енергије (биомаса, биогас, геотермална 

енергија, сунчева енергија, енергија ветра, хидроенергија) на подручју општине Бачка Топола 

смањио би се штетни утицај фосилних горива на животну средину и зависност земље од увоза 

енергије. 

 

 
Слика број:4. - Приказ брзине и енергетског потенцијала ветра на висини 50m у W/m2 

 

 

2.1.2.2.  Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са нивоа Аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе -Објекти за прераду нафте 

и гаса који се граде ван експлоатационих поља, производња биогорива и биотечности у 

постројењима капацитета до 100t годишње, нафтовод и продуктовод, гасовод називног 

радног притиска до 16bar, складишта нафте, течног нафтног гаса и нафтних деривата 

капацитета до 500t 

 

Дистрибутивна гасна мрежа 

 

 На територији општине Бачка Топола изграђени су следећи гасоводи: 

-  гасовод високог притиска од РГ-04-01/ II до ГМРС ''Бачка Топола'', 

-  гасовод високог притиска од РГ-04-01/ II до ГМРС ''Мали Иђош'', 

  Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре на подручју обухвата 

Просторног плана, није на задовољавајућем нивоу јер су гасификована само насеља Бачка 
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Топола, Мићуново и Бајша, али пружа могућност даљег проширења и изградње у циљу 

задовољења свих потрошача природног гаса на предметном подручју. 

 Постојећа гасоводна мрежа у насељу Бачка Топола (полиетиленски гасоводи 1-3 bar и 

челични гасоводи средњег притиска) су у добром стању. Снабдевање топлотном енергијом 

врши се из гасоводног система путем индивидуалних ложишта. Већина индустријских 

комплекса користи природни гас. У осталим насељима на територији Општине котларнице 

користе чврсто или течно гориво. 

 У власништву ''РОДГАСА'' ад из Бачке Тополе се налази челична дистрибутивна гасна 

мрежа средњег притиска у укупној дужини од 12.214 м, као и 132.574 м полиетиленске 

дистрибутивне гасне мреже. На челичну мрежу је прикључено девет потрошача преко 

сопствених мерно-регулационих станица (МРС), као и три МРС намењене широкој потрошњи. 

Целокупни дистрибутивни систем се може секционисати у случају потребе помоћу постојећих 

секционих славина. 

 На простору обухвата Плана налазе се објекти са пратећом инфраструктуром у 

власништву ''НИС'' а.д. Нови Сад и то експлоатационо подручје гасног поља Бачка Топола 

величине 360 ha. У обухвату Просторног плана се налази гасно поље ''Бачка Топола'' у 

експлоатацији. Експлоатационе бушотине природног гаса (Bt-1, Bt-2, Bt-3, Btz-1, Ba-1,Ba-2, Ba-

3, Oh-1) налазе се у границама овог експлоатационог поља. У обухвату Просторног плана 

налази се СГС (сабирна гасна станица) Бачка Топола и бушотински гасовод Зобнатица-СГС 

Бачка Топола. 

             Складиште гаса: Не постоји 

  

Нафтоводна инфраструктура 

 

 На територији општине Бачка Топола не постоје изграђени нафтоводи . 

 Када је реч о нафти, природном гасу и термоминералним водама, може се рећи да се 

ради о недовољно истраженим и слабо искоришћеним енергоресурсима. Са аспекта 

експлоатације енергетских извора (нафте, природног гаса и термоминералних вода), предметни 

простор потребно је планирати за истражне бушотине НИС-НАФТАГАСА, јер посматрани 

простор северне Бачке спада у одобрени истражни простор НИС-НАФТАГАСА на основу 

Решења Покрајинског секретеријата за рударство и минералне сировине истражни простор број 

5069. Сходно томе, овај простор би требало резервисати за будуће истражне радове НИС- 

НАФТАГАСА у сагласности са датим површинама и динамиком реализације истраживања. 

Одобрени истражни простор обухвата површину од 4712,8 km2. Евентуална изградња објеката 

који прате експлоатацију нафте и гаса (сабирни системи, приступни путеви и сл.), вршиће се на 

овом истражном односно експлоатационом простору. 

 Складиште нафтних деривата и других енергената: 

 На простору општине Бачка Топола не постоје изграђени нафтоводи. 

 Складишта нафтних деривата – Главно складиште нафтних деривата се налази у 

Бачкој Тополи у индустријској зони (почетак Индустријске улице) где су ускладиштене опасне 

и гориве материје и то: бензин, дизел гориво и разна уља и мазива. Количина горива није увек 

иста – складишти се у резервоарима и то 2 укопана од 50.000 литара, 4 надземна од по 50.000 

литара, док се уља и мазива складиште у магацину. Ускладиштење и продаја нафте, нафтних 

деривата се врши и на бензинским станицама (пумпама). Бензинске станице се налазе : две у 

граду Бачка Топола (једна поред Римокатоличке цркве а друга преко пута касарне). Поред пута 

Е-75 (будући аутопут) има две бензинске пумпе. Бензинске пумпе су и у следећим насељима: 

Стара Моравица, Криваја, и Победа. Пумпе ауто-гаса су у Бачкој Тополи (једна преко пута 

зграде Општине Бачка Топола, а друга у Главној улици иза АД ''Житко''. Пумпе за гориво 

постоје и на пољопривредним имањима за њихове личне потребе и то на Зобнатици, Новом 

Орахову, Бајши, Дожа Ђерђу, Криваји, Панонији, Пачиру као и у ауто-транспортном предузећу 

''Тополатранс'' (поједине од ових пумпи нису у употреби већ дужи период и под знаком питања 

је њихова употребљивост). 

 Преглед бензинских пумпи и капацитети деривата дати су у табели 38. 
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Ред. 

број 

 

НАЗИВ ПУМПЕ И МЕСТО 

1 2 

1 NIS петрол, Вашариште бб, 0800-008-888  

2 ALMEX перол, Сенчански пут бб, 024-718-015 

3 EURO петрол, М.Тита 33, 024-770-770 

4 Гиле гас, Главна 92, 024-711-168 

5 LUKOIL, М.Тита бб, 024-15-727  

6 OMV - Бачка Топола 1, Аутопут Суботица-Нови Сад бб, 024-715-229  

7 OMV - Бачка Топола 2, Аутопут Суботица-Нови Сад бб, 024-715-229 

8 Бензинска пумпа у Стара Моравица 

9 Бензинска пумпа у Победа 

1 0 Пумпа за гориво на пољопривредним имањима Зобнатици 

11 Пумпа за гориво на пољопривредним имањима Новом Орахову 

12 Пумпа за гориво на пољопривредним имањима Бајши 

13 Пумпа за гориво на пољопривредним имањима Дожа Ђерђу 

14 Пумпа за гориво на пољопривредним имањима Криваји 

15 Пумпа за гориво на пољопривредним имањима Панонији 

16 Пумпа за гориво на пољопривредним имањима Пачиру 

17 Пумпа за гориво у ауто-транспортном предузећу ''Бечеј превоз'' 

СВЕГА: 

Табела 38. Бензинске пумпе и капацитети деривата. 

 

 Предузећу ''Лепојевић'' д.o.o. Ново Орахово, према Решењу Покрајинског секретеријата 

за рударство и минералне сировине истражни простор број 5226 одобрена су геолошка 

истраживања опекарских глина локалитет лежиште ''Чикер'' код Новог Орахова. 

 ЈП ''КОМГРАД'' Бачка Топола, према Решењу Покрајинског секретеријата за рударство 

и минералне сировине истражни простор број 5168 одобрена су геолошка истраживања 

подземних вода локалитет територија општине Бачка Топола. 

 Експлоатација угљоводиника на простору обухваћеног Просторним планом општине 

Бачка Топола се врши на основу Решења Покрајинског секретаријата за индустрију, 

грађевинарство и терцијарне делатности којим се даје одобрење за експлоатацију гаса на 

гасном пољу Бачка Топола. 
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2.2.   

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

2.2.1. Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичнае инфраструктура) 

са Националног нивоа - Објекти система и средства електронских комуникација, који су 

међународног и магистралног значаја; пренос података; информациони системи; 

пружање аудио и аудио-визуелних медијских услуга 

 

 Телекомуникациона инфраструктура, на простору општине Бачка Топола, којом су 

обухваћени телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви и приступна 

мрежа у насељима, већим делом и по квалитету, и по капацитету није на задовољавајућем 

нивоу.  Оптички телекомуникациони кабел прелази преко територије општине паралелно са 

међународним путем Е-75, на Сенћанском путу се рачва и улази у град Бачку Тополу до главне 

АТЦ (зграда ПТТ у Бачкој Тополи) одакле даље иде ка скоро свим АТЦ на територији општине 

(АТЦ постоје у скоро свим месним заједницама, изузетак чине МЗ Бачки Соколац  и МЗ Горња 

Рогатица.) Све компаније мобилне телефоније које постоје у Републици Србији имају 100% 

покривеност општине Бачка Топола са сигналом (Телеком, Теленор и ВИП). 

 Територија општине Бачка Топола је покривена поштанском, телеграфском и 

телефонском мрежом, као и мрежама мобилне телефоније и ТВ и радио преноса. Различит је 

степен просторне и функционалне развијености поменутих мрежа, тако да је неопходна њихова 

модернизација, комплетирање и ширење према концентрисаним корисницима (насеља, 

привредно-радне и туристичко-рекреативне зоне). 

 У већини насеља, још увек није извршена аутоматизација и дигитализација 

телекомуникационе опреме и система. Спојни путеви између телефонских централа већим 

делом нису остварени оптичким кабловима. Оптички путеви изграђени су од Бачке Тополе до 

Бајше и приводи од Бачке Тополе до постојећег оптичког кабла у коридору аутопута Е-75, као 

спојни пут до надређене телефонске централе у Суботици. У изградњи је оптички кабл Бачка 

Топола – Стара Моравица–Пачир. У већини насеља није изграђена квалитетна приступна 

мрежа. У фази израде је пројектна документација за насеља Пачир, Бајша, Стара Моравица, а 

предвиђена је израда пројектне документације за насеље Карађорђево. У насељима Криваја, 

Бачки Соколац, Горња Рогатица, Победа, Светићево, Кавило, Његошево, Гунарош, Багремово, 

Оборњача, Томиславци, Ново Орахово, Панонија, Дубока, Средњи Салаш и Зобнатица постоји 

проблем недовољног капацитета централа. 

 За потребе мреже мобилних телекомуникација на простору општине Бачка Топола 

изграђене су базне радио-станице мобилног оператера ''Телеком'' СУ12 Бачка Топола2, СУ14 

Стара Моравица, СУ16 Гунарош, СУ21 Његошево, СУ04 Ново Орахово, СУ26 Панонија, 

СУM05 Зобнатица, СУ04 Бачка Топола и ''Теленор'' Бачка Топола и Стара Моравица. 

 Преко простора општине Бачка Топола прелазе радио-релејни коридори 

телекомуникационог система веза ''Телекома'': Суботица-Кула; Бачка Топола-Стара Моравица. 

У границама предметног Плана, постојећа телекомуникациона (ТК) инфраструктура ''Телекома 

Србија'' састоји се од: 

-  комутационих система, 

-  базних станица мобилне телефоније (РБС), 

-  РР коридора, 

-  кабловске ТК канализације, 

-  мреже оптичких ТК каблова, 

-  каблова месне (ТК) мреже (подземни и ваздушни). 
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 Ова велика и просторно дистрибуирана телекомуникациона мрежна инфраструктура 

континуирано се унапређује са циљем да се свим корисницима на предметном простору пруже 

квалитетни и разноврсни телекомуникациони сервиси, а инфраструктурна мрежа оптичких 

каблова представља основни физички медијум за телекомуникациони пренос. 

 Најважнији објекти/трасе постојеће ТК инфраструктуре о којима треба водити рачуна 

су магистрални и међумесни коридори постојећих оптичких каблова на релацији Нови Сад-

Суботица. 

 Поред постављања нових телекомуникационих уређаја и проширења постојећих који 

су лоцирани у објектима у власништву или закупу Телекома, планира се и даље постављање 

мултисервисних приступних платформи, као и друге телекомуникационе опреме у уличним 

кабинетима у склопу децентрализације телекомуникационе мреже. Поред телекомуникационих 

објеката фиксне мреже, предметно подручје ће бити покривено и базним станицама мобилне 

телефоније.  

 

ПТТ, КДС и РТВ мрежа 

 

 У свим насељима изнад 500 становника постоји по једна поштанска јединица. Према 

подацима ЈП ПТТ саобраћаја „Србија'', на територији општине Бачка Топола оно располаже са 

следећим капацитетима: 

-  2 ППТ јединице у насељу 

-  7 шалтера 

-  3 поштанска ковчежића 

 Мрежа кабловског дистрибутивног система изграђена је у Бачкој Тополи, Мићунову, 

Бајши, Старој Моравици и Пачиру. На подручју општине Бачка Топола РДУ Радио Телевизије 

Србије не поседује кабловско дистрибуционе системе (КДС) и не планира изградњу КДС. 

 На простору обухвата Плана налази се и инфраструктурни објекат за електронске 

комуникације – емисиона станица ЈП ЕТВ у улици Васе Пелагића бр. 4. 

        Списак базних станица ВИП мобиле приказан је у табели 39. 

 

Name Site Identifier 
Site 

Type 

Site 

Ow

ner 

Owner 

Name 

GeoAr

ea 

cat_d

esc_I 

cat_d

esc_s 
place 

Long

itude 

WGS

84 

dec 

Latit

ude 

WG

S84 

dec 

Longit

ude 

WGS8

4 dms 

Latitu

de 

WGS8

4 dms 

Long

itude 

GK7 

Latit

ude 

GK7 

NS20

21_01 

SU_ 

Backa_Topola 
Greenfi

eld VIP 

 

Backa 

Topola 

10k-

20k urban 

Bačka 

Topola 

19.67

2656 

45.83

0694 

19°40'2

1.56"E 

45°49'5

0.5"N 

7,397

,305 

5,07

7,10

7 

NS20

26_01 

SU_ 

Njegosevo 
Greenfi

eld VIP 

 

Backa 

Topola 

high

way rural 

Njegoše

vo 

19.72

6897 

45.76

8314 

19°43'3

6.83"E 

45°46'5

.93"N 

7,401

,409 

5,07

0,10

6 

NS21

34_01 

SU_Backa_To

pola_istok 
Greenfi

eld VIP 

 

Backa 

Topola 

10k-

20k urban 

Bačka 

Topola 

19.65

1642 

45.81

4900 

19°39'5

.91"E 

45°48'5

3.64"N 

7,395

,643 

5,07

5,37

9 

NS21

35_04 

SU_Backa_To

pola_centar Rooftop VIP 

 

Backa 

Topola 

10k-

20k urban 

Bačka 

Topola 

19.62

9369 

45.81

2908 

19°37'4

5.73"E 

45°48'4

6.47"N 

7,393

,908 

5,07

5,18

7 

NS22

09_02 

SU_ 

St._Moravica Rooftop VIP 

 

Backa 

Topola 

5k-

10k rural 

Stara 

Moravi

ca 

19.45

6889 

45.86

1833 

19°27'2

4.8"E 

45°51'4

2.6"N 

7,380

,609 

5,08

0,86

8 

NS22

89_04 SU_Pacir 

Existin

g 

Tower 

Tele

kom SU43 

Backa 

Topola rural rural Pačir 

19.45

4778 

45.90

0361 

19°27'1

7.2"E 

45°54'1

.3"N 

7,380

,528 

5,08

5,15

3 

NS22

97_01 SU_Bajsa 

Existin

g 

Tower 

Tele

nor Bajša 

Backa 

Topola rural rural Bajša 

19.59

2028 

45.78

5139 

19°35'3

1.3"E 

45°47'6

.5"N 

7,390

,952 

5,07

2,15

1 

NS23

15_02 

SU_Novo_Or

ahovo 

Existin

g 

Tower 

Tele

nor 

Novo 

Orahov

o 

Backa 

Topola rural rural 

Novo 

Orahov

o 

19.77

2778 

45.84

7917 

19°46'2

2"E 

45°50'5

2.5"N 

7,405

,113 

5,07

8,89

7 

NS24

08_01 

SU_Stara_Mo

ravica_centar 

Existin

g 

Tower 

Tele

kom SU14 

Backa 

Topola 

5k-

10k rural 

Stara 

Moravi

ca 

19.46

6444 

45.86

9058 

19°27'5

9.2"E 

45°52'8

.61"N 

7,381

,366 

5,08

1,65

7 

NS24

10_01 SU_Gunaros 

Existin

g 

Tower 

Tele

nor 

Gunaro

š 

Backa 

Topola rural rural 

Gunaro

š 

19.81

7833 

45.76

2417 

19°49'4

.2"E 

45°45'4

4.7"N 

7,408

,472 

5,06

9,34

2 

Табела 39. Списак базних станица ВИП 
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2.3. 

 

САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

2.3.1. Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа- Саобраћајна инфраструктура: друмски, железнички, ваздушни 

саобраћај (ауто-пут, државни путеви I и II реда; железничка мрежа; аеродроми), речни 

пловни путеви, луке и гранични прелази  

 

-  Државни пут IА реда - A1 - пут је од државне границе са Мађарском (гранични прелаз 

 Хоргош) - НовиСад - Београд - Ниш - државна граница са Македонијом (гранични 

 прелаз Прешево) - кроз општину се простире у дужини око 11.5 км. 

-   Државни пут IIA реда бр.100 - почиње код петље Хоргош - Суботица - Бачка Топола - 

 Србобран - Нови Сад - Инђија - Стара Пазова – Београд. 

-  Државни пут II A реда бр.105- веза Бајмок – Пачир - Стара Моравица - Бачка Топола - 

 Ново Орахово – Сента – Чока - Црна Бара 

-  Државни пут II A реда бр.108 – веза Бачка Топола - Кула - Силбаш - Бачка Паланка 

-  Државни пут II A реда бр.109 - веза Бачка Топола – Бечеј. 

-  Државни пут II A реда бр.106 - веза Кљајићево - Бачки Соколац 

Преглед дужине државних путева дат је  у табели 40. 
 

Табела 40: Државни путеви IIA реда 

Ознака 

пута 
ОПИС 

дужина у 

(km) 

100 
Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Мали Иђош – Србобран – Нови Сад – 

Сремски Карловци – Инђија – Стара Пазова – Београд 
118,31 

105 

државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) – Бајмок – Бачка 

Топола – Сента – Чока – Мокрин – државна граница са Румунијом (гранични 

прелаз Врбица) 

12,47 

108 
Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш – Бачка Паланка – државна граница 

са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка) 
5,86 

109 Бачка Топола – Бечеј 7,89 

 

 

2.3.2. Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са нивоа Аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе - Саобраћајна 

инфраструктура: категорисани и некатегорисани путеви, мостови, тунели, надвожњаци, 

аутобуске и железничке станице 

 

Друмски саобраћај 

 

 Од друмског саобраћаја општина има: међународни пут – аутопут Е-75 у дужини од 17 

км, а регионалних и локалних путева има у дужини од 170 км, што укупно чини око 185 км 

друмских путева. Нису свакако занемарљиви и некатегоризовани путеви тзв.''летњи путеви''. 

 Са наведеним саобраћајницама Бачка Топола је повезана на северу са Суботицом, у 

продужетку са Републиком Мађарском. На западу са Сомбором и Кулом. На југу са Малим 

Иђошем, а у продужетку са Новим Садом и Београдом. На истоку са Адом, Сентом, Кањижом 

и Бечејом. Унутар општине постоји солидно развијена путна мрежа, која спаја град са свим 

сеоским насељима. 

 Град Бачка Топола је готово 100% покривен тврдим асфалтним улицама, а у осталим 

насељима све важније улице су асфалтиране. 
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Основна веза општине БачкаТопола са широм регијом се реализује путем магистралног 

правца-државног пута IА реда, ознака пута А1. Пружа се од државне границе са Мађарском 

(гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - државна граница са Македонијом 

(гранични прелаз Прешево). Предметни путни правац просторно је смештен у Коридору X 

односно у Xб, али транзитна важност је већа, него сама осовина просторног развоја општине 

БачкаТопола. 

 Управљање мрежом државних путева је у надлежности Републике Србије, док је 

управљање мрежом општинских путева, атарских путева и улица у насељима припада 

органима локалне самоуправе (број пута, назив општинског пута): 

- О 01,  Пачир-Суботица 

- О 02,  Пачир-Чонопља 

- О 03,  Стара Моравица-Кљајићево 

- О 04,  Стара Моравица-Криваја 

- О 05,  Бајша-Криваја 

- О 06,  Средњи Салаш-Дубока 

- О 07,  Бајша-Панонија-Дубока 

- O 08,  Томиславци - веза ДП- IIА reda br.105 

- О 09,  Карађорђево- веза са ДП-IIА реда бр.100 и ДП-IIА реда бр.105 

- О 10,  Бачка Топола-Мићуново-Чантавир 

- О 11,  Ново Орахово-Богарош-Гунарош 

- О 12,  Оборњача-Гунарош-веза са ДП-II реда бр.100 према М. Иђошу 

- О 13,  Гунарош-Победа 

- О 14,  Победа-Светићево-Кавило 

- О 15,  Ново Орахово-Чантавир 

- O 16.  Бачка Топола-везни крак са ДП-IIА реда бр.100 и ДП-IIА реда бр.105 

 

 Локална (општинска) мрежа представља капиларну мрежу друмских саобраћајница, 

које покривају простор и којима се повезују сва насељена места. Мрежа општинских путева је 

неравномерно развијена услед различитог нивоа и степена развоја локалних заједница. 

Саобраћај у мањим насељима већим делом је сведен на пешачење, односно коришћење 

путничких аутомобила, мотора и бицикала, услед недостатка финансијских средстава и 

задржаног тренда делимичног субвенционисања јавног превоза. Топографија подручја је 

генерално погодна за немоторни – бициклистички саобраћај. 

 Како у део општинских, односно некатегорисаних путева потпадају атарски путеви, 

учешће савремених коловозних застора на мрежи општинских путева је релативно мало (и без 

атарских путева, на мрежи општинских путева су параметри стања коловоза и опреме пута 

најлошији, те је јасно да је на овој врсти путне мреже потребно извршити највеће интервенције 

у наредном периоду). Постојеће лоше стање је последица и чињенице да се локална друмска 

мрежа изграђује и одржава из средстава локалних самоуправа, па су самим тим у тесној вези са 

општим друштвено-економским стањем локалне заједнице. Преглед дужина путева дат је 

табели број 41. 

 

 
Табела 41: Дужина путева у Севернобачком округу у км 

Извор: РЗС „Општине и региони у Републици Србији, 2012 године” 
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Жељезнички саобраћај 

 

 На територији општине Бачка Топола постоји железничка и солидно развијена путна 

мрежа. Преко територије општине прелази међународна железничка пруга у дужини од 16 км. 

У целој својој дужини је електрифицирана и ради се о прузи са једним колосеком. Једино место 

укрштања возова је железничка станица у Бачкој Тополи. У граду Бачка Топола постоје три 

обележена пружна прелаза са рампама (1. на Главној улици ка Сенћанском путу, 2. код 

ад''ИНОМАГ''-а  и 3. на Бечејском путу). Ван насеља има пет пружних прелаза која су само 

обележена – без рампи. Станица Бачка Топола се налази на km 144+198, поседује укупно осам 

колосека (један главни пролазни, два пријемно-отпремна, четири манипулативна и један 

индустријски колосек). Станична зграда је лоцирана са леве стране пруге у смеру раста 

стационаже. У станици постоје два перона постављена између колосека 1 и 2 и колосека 2 и 3. 

Перони су ниски, дужине 150 m и ширине 1,6 m. 

 Просторним планом Републике Србије је планирана реконструкција магистралне пруге 

Е 85 , Београд - Нови Сад – Врбас - Бачка Топола – Суботица - државна граница (Келебија) у 

електрификацију пруга са два колосека и у оквиру општине Бачка Топола. Наравно уз 

изградњу другог колосека и реконструкције постојећег коловоза на магистралном правцу Е 85, 

неопходна је планска реконструкција станичног капацитета и зграда железничке станице. 

 Циљ је модернизације пруге Београд - Нови Сад-Бачка Топола–Суботица-Келебија 

(слика 5.) огледа се у обезбеђењу превозних капацитета и могућности за ефикасно извршење 

транспортног рада. 

  
Слика 5.: Пруга Београд - Нови Сад-Бачка Топола–Суботица-Келебија 

 

Немоторизовани саобраћај 

 

 Међунасељско повезивање и мобилност грађана захтева реализацију коридора за 

немоторизована кретања. Унутар насеља пожељна је изградња површине за немоторизована 

кретања са обе стране планираних коридора. Ван грађевиских реона насеља у простору 

општине Бачка Топола уз постојеће и планиране државне путеве II реда и општинске путеве, 

могућа је фазна реализација само са једне стране пута али у путном појасу. У појасу са једне 

стране укинуте пруге Ђурђин – Пачир - Стара Моравица – Горња Рогатица – Дубока према 

Црвенки, само уз претходну сагласност железнице, предвиђена је могућност реализације 

површине за немоторизована кретања. Циљ је инфраструктурна подршка за подстицање 

страних улагања у привреду и услужних делатности. 

 Планирани продори за немоторизована кретања дуж државних путева IIА реда и то: 
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- ДП-IIА реда бр.100. кроз насеља Мали Београд, Зобнатица и Бачка Топола према 

 насељу Мали Иђош, 

- ДП-IIА реда бр.105. кроз насеља Пачир, Стара Моравица и Ново Орахово према 

 насељу Сента, 

- ДП-IIА реда бр.105. са обилазницом око насеље Бачка Топола, 

- ДП-IIА реда бр.108. преко насеље Бајша према насељу Кула 

- ДП-IIА реда бр.109, преко насеља Његошево и Багремово према насељу Бечеј и 

- ДП-IIА реда бр.106, преко насеља Бачки Соколац, Криваја, Горња Рогатица према 

 насељу Телечка.  

 

Ваздушни саобраћај 

 

 Објективно код овог вида превоза, просторно треба уважити реалност окружења-

аеродрома. Извесно је да ће постојећа локација, пољопривредног аеродрома у перспективи 

имаће другачији третман у развоју ваздушног саобраћаја. За промену капацитета овог вида 

саобраћаја, треба утврдити реалну потребу простора општине Бачка Топола.  

 

Пловни речни путеви 

 Нема пловних путева на територији општине Бачка Топола. 

 

Аутобуска станица 

 Аутобуска станица се налази  у улици Трг др Хаџи Јаноша бб, телефон 024-715-008. 

 

Железничка станица 

 Железничка станица се налази у улици Бошка Бухе бб, телефон 024-715-363 

 

Мостови и надвожњаци 

 

 На територији општине има велики број мостова који истина нису велике дужине 

(преко речице Криваје или њених притока и на речици Чик), али њихово оштећење или рушење 

свакако могу да изазову компликације у саобраћају. На регионалном путу Суботица-Нови Сад 

има четири мостића кроз град Бачку Тополу. Рушењем неког од њих, постоји могућност 

несметане комуникације заобилазним путевима, али рушењем свих мостића комуникација би 

била онемогућена или у крајњем случају искомпликована и продужена преко других насеља. 

Речица Криваја се премошћује и на путном правцу Бачка Топола –Бајша- Панонија и то три 

пута (једном у граду Бачка Топола, једном на самом улазу у насеље Бајша и једном на излазу из 

насеља Бајша на правцу ка Панонији). На речици Криваји постоји још 6 мостова у граду Бачка 

Топола један је у улици Хероја Пинкија, два су у градском парку (оба пешачка), један је у 

Нушићевој улици (пешачки), један друмски мост се налази на почетку улице Бољаи Фаркаша, а 

један у непосредној близини бензинске пумпе ЛУК ОИЛ-а. На путном правцу Бачка Топола-

Стара Моравица-Пачир у центру Старе Моравице има мостић као и у насељу Пачир. У оба ова 

насеља има више мостова који премошћују Кривају. 

 На међународном путном правцу Е-75 који иде преко територије општине има четири 

надвожњака, чије би евентуално рушење зауставило саобраћај до чишћења истих.  
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2.4. 

 

ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

 

2.4.1. Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа- Здравствена и социјална заштита: на секундарном нивоу (болница-

општа и специјална); на терцијарном нивоу (клиника, институт, клиничко-болнички 

центар, клинички центар) и здравствена делатност која се обавља на вишем нивоу 

(заводи). 

 

 На територији Општине Бачка Топола не постоје објекти здравствене и социјалне 

заштите секундарног и терцијалног нивоа као ни објeкти у којима се врши здравствена заштита 

на више нивоа (заводи). 

 

2.4.2. Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са нивоа Аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе - Здравствена и социјална 

заштита: примарна заштита (домови здравља, болнице, апотеке, заводи) 

 

2.4.2.1. Примарна заштита - домови здравља, болнице, апотеке, заводи 

 

Здравствени капацитети 

 

 Носилац здравствене заштите на територији општине је Дом здравља ''др Хаџи Јанош'' 

Бачка Топола који има добро раширену мрежу здравствених амбуланти на територији општине 

Бачка Топола (табела 42.).  

 У Дому здравља као посебне целине, с обзиром на здравствену делатност које се 

обављају у Дому здравља, организују се следеће организационе јединице: 

- Служба за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патронажу, 

- Служба за здравствену заштиту деце и школске деце, 

- Служба за стоматолошку здравствену заштиту, 

- Служба за хитну медицинску помоћ, 

- Служба за здравствену заштиту жена са породилиштем – стационаром, 

- Служба за радиолошку, ултразвунчну, лабораторијску и дгугу дијагностику, 

- Служба за специјалистичко консултативну делатност у области: 

 - интерна медицина 

 - хемодијализа, 

 - физикална медицина и рехабилитација, 

 - офталмологија, 

 - психијатрија ( заштита менталног здравља), 

 - дерматовенерологија, 

 - оториноларингологија, 

 - пнеумофтизиологија. 

- Служба за правне, опште, економско финансијске, техничке и друге сличне послове. 

 

I.  Служба за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патронажу 

 У оквиру  Служба за општу медицину, кућно лечење и негу и поливалентну патронажу 

образована  су Одељења Опште медицине како у самом граду Бачка Топола тако и по доле 

наведеним насељењим местима наше општине: 

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ I   

 1.1. Здравствене амбуланте Бачка Топола у Светог Стефана 1. 

 1.2. Здравствена амбуланта Бачка Топола у ул. Главна 125. 
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 1.3. Одсек за специфичну здравствену заштиту запослених у вези услова рада  

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ II 

 2.1. Здравствена амбуланта Стара Моравица 

 2.2.  Здравствене амбуланте Пачир 

 2.3. Здравствена амбуланта Криваја, Горња Рогатица, Бачки Соколац. 

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ  III 

 3.1. Здравствена амбуланта Ново Орахово 

 3.2. Здравствена амбуланта Бајша, Панонија 

 3.3. Здравствене амбуланте Гунарош, Победа и његошево 

 3.4. Здравствене амбуланте мали Београд, Карађорђево и Томиславци 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И НЕГУ 

ОДЕЉЕЊЕ ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ 

 

II  Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 

 У оквиру   Служба за здравствену заштиту деце и школске деце  

 Образоване су  уже организационе јединице у Бачкој Тополи у оквиру дома здравља и 

Старој Моравици: 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ 

- Здравствена амбуланта Бачка Топола 

- Здравствена амбуланта Стара Моравица 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ 

- Здравствена амбуланта Бачка Топола 

- Здравствена амбуланта Стара Моравица 

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ у Дому здравља Бачка Топола 

 

III   Служба за стоамтолошку здравствену заштиту 

 Стоматолошка здравствена заштита је на високом нивоу и покрива поред амбуланти у 

Дому здравља Бачка Топола и амбулане у насељеним местима Општине Бачка Топола: 

- Одељење за стоматолошку здравствену заштиту деце и омладине 

- Одељење за стоматолшку здравствену заштиту одраслог становништва 

 

IV  Служба за хитну медицинску помоћ 

У саставу Службе за хитну медицинску помоћ образују се уже организационе једицине и то: 

- Одењење за хитну медицинску помоћ 

 

V  Служба за здравствену заштиту жена са породилиштем - стационаром 

 У саставу Службе за здравствену заштиту жена са породилиштем – стационарем 

организују се уже организационе јединице и то: 

- Одељење за здравствену заштиту жена 

- Одељење породилишта - стационар 

- Стационар-ванболничко породилиште има капацитет 10 кревета. 

 

VI.  Служба за радиолошку, ултразвучну, лабораторијску и другу дијагностику 

 У саставу  Службе за радиолошку, ултразвучну, лабораторијску и другу дијагностику 

образоване су уже организационе јединице и то: 

- Одељење радиолошке и ултразвучне дијагностике 

- Одељење лабораторијске дијагностике 

 

VII   Служба за специјалистичко конскутативну делатност 

 У саставу Службе за специјалистичко конскутативну делатност образоване су уже 

организационе јединице и то:  

- Одељење интерне медицине  

- Одељење хемодијализе 

- одељење физикалне медицине и рехабилитације 
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- Одељење офталмолобије, психијатрије, оториноларингологије и пнеумофтизиологије.  

  

рб 
 

Здравствена установа - адреса 

 

Облик 

својине 

Број 

здрав. 

радника 

Број 

болн. 

кревета Е
к
и

п
е
 

о
п

ш
те

 

н
ам

ен
е Врсте 

спец. 

службе 

Број 

санит 

возила 

 

Лабор- 

аторије 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈАНОШ 

ХАЏИ“ БАЧКА ТОПОЛА 
Државна 138 10   7 1 

1.1 

Служба за општу медицину, кућно 

лечење и негу и поливалентну 

патронажу 

       

1.1.1. Одељење опште медицине  I    21      

1.1.1.1. 
Здравствена амбуланта Бачка 

Топола, Светог Стефана 1. 
 16      

1.1.1.2 
Здравствена амбуланта Бачка 

Топола, Главна 125. 
 2      

1.1.1.3 
 Одсек за специфичну здравствену 

заштиту у вези услова рада  
 3      

1.1.2. Одељење опште медицине  II   7      

1.1.2.1. 
 Здравствена амбуланта  Стара 

Моравица   
 3      

1.1.2.2. Здравствена амбуланта Пачир   3      

1.1.2.3. 
 Здравствена амбуланта Криваја, 

Г.Рогатица и Бачки Соколац 
 1      

1.1.3. Одељење опште медицине  III   6      

1.1.3.1. 
Здравствена амбуланта Здравствена 

амбуланта Ново Орахово 
 1      

1.1.3.2. 
Здравствена амбуланта Бајша, 

Панонија 
 1      

1.1.3.3. 
 Здравствена амбуланта Гунарош, 

Победа и Његошево 
 2      

1.1.3.4. 

 Здравствена амбуланта Мали 

Београд, Карађорђево и 

Томиславци 

 2      

1.1.4. Одељење за кућно лечења и негу  5      

1.1.5. Одељење поливалентне патронаже  4      

1.2. Служба за хитну медицинску помоћ  16      

1.2.1. Одељење за хитну мед. помоћ   16 

возач - 6 
   7  

1.3. 
Служба за здравствену заштиту 

деце и школске деце 
 12      

1.3.1. Одељење за здрав. заштиту деце  6      

1.3.2. 
Одељење за здравствену заштиту 

школске деце 
 4      

1.3.3. Саветовалиште за младе  2      

1.4. 

Служба за здравствену заштиту 

жена са породилиштем - 

стационаром 

 14      

1.4.1. Одељење за здр. заштиту жена  6      

1.4.2. Одељење породилишта - стационар  8      

1.5. 
Служба за стоматолошку 

здравствену заштиту,  
 11      

1.5.1. 
Одељење за стоматолошку заштиту 

деце и омладине 
 9      

1.5.2. 
Одељење за стоматолошку заштиту 

одраслог становништва 
 2      

1.6. 
Служба за радиолошку, 

улстразвучну и другу дијагностику 
 13      

1.6.1. 
Одељење радиолошке и 

ултразвучне дијагностике 
 6      

1.6.2. Одељење лабораторијске  7     1 
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дијагностике немед.1 

1.7. 
Служба за специјалистичко 

консултативну делатност 
 28      

1.7.1. Одељење интерне медицине  5      

1.7.2. Одељење хемодијализе  6 

немед. 1 
     

1.7.3. 
Одељење физикалне медицине и 

рехабилитације 
 8      

1.7.4. 

Одељење офтамологије, 

психијатије, оториноларинггологије 

и пнеумофтизиологије 

 9      

1.8. 

Служба за правне, опште, 

економско финансијске, техничке и 

друге сличне послове 

 нездр. 

33 
     

1.8.1. 
Одељење за опште, правне и 

кадровске послове 
 нездр. 

4 
     

1.8.2. 
Одељење безбедности и здравља на 

раду 
 нездр. 

10 
     

1.8.3. 

Одељење финансијско 

рачуноводствених послова са 

здравственом информатиком 

 нездр. 

10 
     

1.8.4. Одељење хигијене  нездр. 

9 
     

Табела 42. - Преглед Здравствених установа са адресама и бројем запослених 
  

 Од 2017. године Дом здравља у свом саставу нема Апотекарску службу.  

 У Бачкој Тополи Дом здравља ''др  Јанош Хаџи'' има и ванболничко породилиште 

капацитета 10 кревета. У случају потребе за збрињавањем већег броја повређених особа 

постоје могућности за формирање привремене ''болнице'' капацитета 50 лежајева у кругу Дома 

здравља ''др  Јанош Хаџи'' Бачка Топола. Сви тежи случајеви повређених и оболелих лица били 

би превожени до ОПШТЕ болнице у Суботици са седам санитетских возила. 

 У табели  43. дат је преглед здравствених радника, у табели 44. преглед запослених у 

2018. години, у табели 45. преглед стручних лица ХМП и у табели 46.  укупан број радника са 

стањем на дан 03.01.2018. године. 

 

 

УКУПНО 

ЗАПОСЛЕНИХ 

ЗДРАВСТВЕНИ  РАДНИЦИ  

Немедицински 

Радници ВСС 
Виша стручна 

спрема 
ССС Нижа СС 

178 44 8 85  41 

Табела 43. Запослени у здравственој установи  Дом здравља Бачка Топола у  2018. години. 

 

НАЗИВ 

СЛУЖБЕ 

ОДЕЉЕЊЕ 

АМБУЛАНТА 
СПЕЦИЈАЛИСТА ВСС 

Виша 

стручна 

спрема 

ССС Нижа СС 

Служба за општу 

медицину, кућно 

лечење и негу и 

поливалентну 

патронажу 

 

Одељење I 4 4 1 12  

Одељење II 2 0 0 5  

Одељење III 0 2 0 4  

Одељење за 

кућно лечење и 

негу 

0 0 1 4  

Одељење 

поливалентне 

патронаже 

0 0 0 4  

Служба за хитну 

медицинску помоћ 
 3 2 0 17  

Служба за 

здравствену 

заштиту деце и 

школске деце 

Одељење за 

здр.заштиту деце 
2 1 0 3  

Одељење за 

здр.заштиту 

школске деце 

2 0 0 2  
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Саветовалиште 

за младе 
0 1 0 1  

Служба за 

здравствену 

заштиту жена са 

породилиштем - 

стационаром 

Гинекологија 2 1 0 3  

Стационар 1 0 0 7  

Служба за 

стоматолошку 

здравствену 

заштиту, 

Одељење за 

стом.здр.заштиту 

деце и омладине 

1 3 0 5  

Одељење за 

стом.здр.заштиту 

одраслог 

становништва 

0 1 0 1  

Служба за 

радиолошку, 

улстразвучну и 

другу 

дијагностику 

Радиологија 2 0 2 2  

Лабораторија 1 0 0 7  

Служба за 

специјалистичко 

консултативну 

делатност 

 

Интерно 2 0 1 2  

Хемодијализа 1 0 1 5  

Физикална мед. 1 1 3 3  

Офт.,псих.,ОРЛ и 

пнеумп. 
4 1 0 4  

Служба за правне, 

опште, економско 

финансијске, 

техничке и друге 

сличне послове 

Правна 0 1 1 2 0 

Заштита на раду 0 1 0 6 3 

Финансијска 0 4 2 4 0 

Хигијена 0 0 0 0 9 

Табела 44. Запослени у здравственој установи  Дом здравља Бачка Топола по службама у  2018. години. 

 
Ред 

Број 
НАЗИВ ХМП 

БРОЈ 

ЛЕКАРА 

БРОЈ МЕДИЦ. 

ТЕХНИЧАРА 

БРОЈ 

ВОЗАЧА 
УКУПНО 

БРОЈ 

ВОЗИЛА 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. 

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧКА 

ТОПОЛА 

Служба хитне 

медицинске  помоћи  

Бачка Топола, 

5 11 6 22 7 

Табела 45. Преглед стручних лица служби хитне медицинске помоћи 

 

Укупно запослени : 192 

 неодређено : 182 

 одређено :  10 

    

медицински радници : 140 

немедицински радници:   42 

    

високи медицински кадар: 47 

лекари специјалисти   26 

лекари 9 

фамацеути  1 

стоматолози  5 

психолог  1 

лекари на специјализацији  5 
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виши медицински кадар : 8 

    

средњи медицински кадар : 85 

медицинске сестре     61 

акушерске сестре     6 

педијатријске сестре   1 

лаборанти     7 

физиотерапијске сестре:   3 

РТГ техничар     1 

стоматолошке сестре:   6 

Табела 46. Укупан број радника 03.01.2018 

 

 
Слика 6. Дом здравља Бачка Топола 

  

 Поред Дома здравља ''др Јанош Хаџи'' Бачка Топола - слика 6.,  на теритрији општине 

Бачка Топола здравствену заштиту пружају и приватне здравствене установе-амбуланте. У 

Општини  Бачка Топола је раширена мрежа приватних апотекарских установа. У случају 

ванредних ситуација потребно је узети у обзир и њихове капацитете како би били ангажовани 

на пружању помоћи угроженим и повређеним лицима.  

1. Поликлинике Бачка Топола – Поликлиника Еумед, Омладинска 6, Бачка Топола, 

 Телефон: 024 715 900, 063 808 78 74, 024 715 900 

2. Дамимед специјалистичка орфинација, Николе Тесле 34, +381 24 715 105 

3. ФАРМАМЕД, Раде Кончара 4, Бачка Топола, 024 711 510,  

4. Дамимед доо Бачка Топола ,Николе Тесле бр. 34,  

5. Специјалистичка педијатријска ординација Босиљка Раде Концара бр. 34, Бачка Топола 

6. Мира Драгић предузетник, лабораторија за медицинску биохемију фарм лаб-идн, Бачка 

 Топола. 

7. Стоматолошка ординација ДЕНИЋ - Бранко Денић ПР Бачка Топола 

8. Педијатријска ординација Босиљка, Улица: Главна 34, Бачка Топола. 
 

Апотеке у Бачкој Тополи 

 

Апотеке  Goodwil  Омладинска 1  024/711-211, 064/844-1875 

  Goodwil  Главна 7  064/8312-430 
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  Goodwil  Св.Стефана 1  064/8312-424 

  BENU Pharmacy Бољаи Фаркаш 2 024/711/455 

  Фармамед  Главна 4  024/711-510 

  Здравље  М.Тита 100  024/715-853 

  ZEGIN      024/712-500 

 

2.4.2.2. Социјална заштита 

 

 Центар за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош је са седиштем у 

Бачкој Тополи, ул. Петефи бригаде бр. 20. Адреса седишта је Бачка Топола, ул. Петефи бригаде 

бр.20, адреса електронске поште: backatopola.csr@minrzs.gov.rs. 

 Директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним 

лицима, организује и руководи процесом рада и пословања..., и обавља друге послове у складу 

са законом. 

 Послови који се обављају у Центру се групишу на: 

–  Послове социјалног рада 

–  Управно правне послове 

–  Послове планирања и развоја 

–  Финансијско административне послове и техничке и помоћне послове 

Организацију рада чине: 

–  Директор 

–  Стручна и саветодавна тела 

–  Организационе јединице Центра 

 –  Служба за одрасла и стара лица, за децу и омладину 

 –  Служба за финансијско-административне и техничке послове 

 –  Одељењe Центра у Малом Иђошу 

Упоредни подаци о броју запослених дати су табели 47. 

 

Предвиђен број запослених Стваран број запослених 

Број других радно ангажованих 

лица ( уговор о делу, о 

привременим /повременим 

пословима) 

Директор 1 

Радник на управно правним пословима 2 

Руководилац одељења 1 

Радник социјалног рада 10 

Стручни радник на пословима пријема 1 

Послови планирања и развоја 1 

Административно финасијски радник 1 

Радник на административно финасијским 

пословима 1 

Радник на техничким пословима 1 

Техничко особље 1 

 

 

 

Укупно: 20 извршилаца 

Директор 1 

Радник на управно правним 

пословима 2 

Руководилац одељења 1 

Радник социјалног рада 8 

Стручни радник на пословима 

пријема 0 

Послови планирања и развоја 0 

Административно финасијски  

радник 1 

Радник на административно 

финасијским пословима 1 

Радник на техничким пословима 0 

Техничко особље 1 

Укупно: 15 извршилаца 

Радник социјалног рада 1.5 

Административно финасијски 

радник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно: 2 извршиоца 

Табела 47. - Упоредни подаци о броју запослених 

 

Дом за лица ометена у менталном развоју ''Оттхон'' у Старој Моравици:  

 

 Дом за лица ометена у менталном развоју ''Оттхон'' у Старој Моравици збрињава лица 

ометена у менталном развоју старија од 18 година. Основан је 1946 године, са категоријом 

ментално недовољно развијених лица (МНРЛ) бави се од 1968.године. Капацитет дома је 345 

корисника. Дом обезбеђује корисницима према врсти и степену ометености збрињавање, 
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здравствену заштиту, радну и окупациону терапију, културно-забавне, рекреативно-

рехабилитационе садржаје у складу са њиховим способностима и здравственим стањима  

 

Невладине организације  

 

 У општини Бачка Топола постоји око 240 удружења грађана, а наведени су само они 

који су активно укључени у локални систем и релевантне за социјалну заштиту:  

-  Хуманитарно друштво ‘’Bethseda’’ Бачка Топола које се бави дневним збрињавањем 

МНРЛ деце и омладине. ‘’Bethseda’’ има два стално запослена, 1 запосленог са пола радног 

времена, 12 волонтера и обухвата 18 корисника.  

-  Асоцијација за развој општине Бачка Топола, чија је мисија одрживи развој општине, 

активно учествује у стратешком планирању система социјалне заштите на локалном нивоу.  

-  ООЦК Бачка Топола својим активностима спроводи Одлуке СО 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.  

-  Удружење великих породица ‘’Стабло живота’’ Стара Моравица, окупља породице са 

већим бројем деце и залаже се за остварење њихових припадајућих права.  

-  Удружење незапослених ‘’Action work’’ Пачир, која окупља незапослена лица и 

помаже истима у остварењу њихових права кроз заједнички наступ 

 

 Кадровска структура Дома здравља ''др.Хаџи Јанош'' у Б.Тополи у 2015. години је 

приказана у табели 48.
11

 

 
Табела 48. - Кадровска структура Дома здравља ''др.Хаџи Јанош'' у Б.Тополи у 2015. години 

                                                 
11 Завод за јавно здравље Суботица, ''Здравствена заштита становника Северно бачког округа''', 2015 
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2.5.  

 

ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 

2.5.1. Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне 

инфраструктуре) са Националног нивоа- Водопривредна инфраструктура: изграђени 

системи активне и пасивне заштите на водотоковима I реда; међурегионални и 

регионални објекти водоснабдевања, постројења за припрему воде за пиће; 

регулационих радова за заштиту од великих вода општинских подручја и 

руралних површина; хидрограђевинских објеката на пловним путевима 
  

 Водотоци I реда  
 

 Река Криваја
12

  десна притока Великог бачког канала. Криваја је дуга 109 km, па је то 

најдужа река која у целости тече кроз Војводину. Површина слива је 956 km² и 

припада црноморском сливу. 

 Добила је име по свом кривудавом току, посебно за најнижи део тока, где она изразито 

кривуда (меандрира). Река Криваја настаје састајањем неколико потока у области Суботичке 

пешчаре на северу Бачке, при граници са Мађарском. Тачно место састајања северних кракова 

је југозападно од Старог Жедника. Од датих потока најдужи је поток Павловац, који тече из 

правца Ђурђина, a извире код Бајмока. Криваја првобитно тече правцем север-југ поред 

села Малог Београда и Зобнатице. Ту је река вештачки преграђена, па је образовано 5,5 км дуго 

вештачко Зобнатичко језеро. Низводно од језера река тече кроз Бачку Тополу. У овом делу 

поново се у њу улива неколико притока из правца Горње Рогатице (Дубока дол), из 

правца Бачког Соколца (Широка дол), и из правца Пачира (Цигланска дол) те Старе 

Моравице (Велики дол). После Бачке Тополе Криваја мења правац ка југозападу, до села Бајша, 

где опет мења ток у правцу југоистока. После села река утиче из пешчарског и валовитог 

предела у изразито равничарски предео средишње Бачке. Потом протиче, поново валовитим 

пределом, поред Малог Иђоша, Ловћенца и Фекетића, уз руб Бачке лесне висоравни. Пре ушћа 

Криваја почиње изразито да меандрира дужином од 33 км (Бељанска бара). 

 Река Криваја се улива у Велики бачки канал на потезу између Србобрана и Турије на 

надморској висини од 76 m (слика 7.). 

 Река данас више не изгледа као некада. Нарочито током задњих деценија Криваја је 

доведена у катастрофално стање у сваком погледу. Сви њени токови и краци су каналисани, и у 

великој мери загађени. Насеља поред којих пролази немају разрађену канализациону мрежу (не 

постоје или се не спроводе урбанистички планови) па мештани једноставно испуштају отпадну 

воду из домаћинстава у ток Криваје. Индустрија Бачке Тополе, као највећи загађивач, због 

дугогодишњих проблема и протеста грађана (на смрад) делимично таложи отпадну воду коју 

испушта у лагунама, а остатак се прелива у ток Криваје, те је река готово беживотна. Некада су 

били чести помори риба (вести су периодично јављале 1980-их и 90-их), али данас рибе готово 

и нема. На пример, некада најчешћи барски караш, данас строго заштићена врста, је потпуно 

нестао, док је популација лињака за сада преживела у Зобнатичкој акумулацији. За исто језеро, 

које са севера нема загађивача те је релативно чисто, караш се више и не наводи, а још мање 

има фотографија улова, нарочито низводно.  

 Иако постоје планови да се ток Криваје – у подручју Војводине где је јако мало 

природних водотокова – у целости као резерват заштити, због деструктивног одржавања 

измуљавањем, река данас више нема ниједан део у природном стању, и заједно са обалом 

изгледа као вештачки канал.  

                                                 
12 Oдлука о утврђивању пописа вода I реда ("Сл. гласник РС", бр. 83/2010) река Криваја спада у воде I реда. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%96%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D1%92%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%98%D1%88%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D1%92%D0%BE%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/Linjak
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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 Изглед реке се уништава каналисањем, то јест третирањем као канала за наводњавање, 

а не као природног водотока са плановима порибљавања и слично. Обала нема заштитну зону, 

која би са травом и трском успоравала уливање пољопривредне хемизације. Пошто се због 

загађивања процес еутрофизације у савремено време јако убрзава, поток се пуни органским и 

неорганским талогом који га затрпава и спречава одток његове воде. Да би се то исправило 

водопривредне организације задужене за одржавање (некада фирма ''ДТД Криваја'' Бачка 

Топола, а данас ДТД ''Северна Бачка'' д.о.о. Суботица) багерима систематски сваке четири до 

пет година врше радове измуљивања и разастирања по инспекционој стази. Треба напоменути 

да се искључиво деонице са изузетним загађењем и проносом органских материја из месних 

индустрија као и Жибела, као што је деоница изван насеља Бачка Топола па до моста на 

регионалном путу Бачка Топола – Бајша, измуљује се у размаку од једне до две године. 

 Деоница реке Криваје која протиче кроз насеље Бачка Топола, је најкритичнија тачка 

јер је немогуће изводити преко потребно измуљење из разлога што становништво које упушта 

отпадне воде у реку, не дозвољава да се муљ лагерује у баштама, те омет извршење посла. 

Предметна деоница кроз насеље је веома битна по питању безбедног испуштања вишкова вода 

из акумулације Зобнатица. Стање је толико критично да је испуштање воде из акумулације 

могуће само уз плављење башти јер река нема довољан проток управо због бујања трске и 

рогоза услед прекомерне количине упуштања органских материја и отпада које се испуштају у 

ток од стране становништва. 

 Међутим, такво измуљавање је секундарно решење, наместо примарног, да се река не 

загађује. Током оваквог измуљавања које служи да реку спаси од индиректног умирања, 

директно се уништава њен живи свет, тако што се на обалу заједно са муљем извлаче 

заштићене врсте као чиков (који је у Криваји готово изумро), риба мргуда (уколико је 

има), барска корњача, мрмољци, ретке и осетљиве водене биљке итд. 

 
Слика 7. Хидрографска мрежа Бачке; Јавно власништво, https://sr.wikipedia.org/w/index.php?curid=1482560 

  

 Река Чик
13

 (такође и Чикер) у северном делу Војводине у региону Бачке. Извире код 

села Чикерија у Мађарској уз саму границу према Србији. Дуга је око 95 km и улива се 

у Тису као десна притока код Бачког Петровог Села. Чик извире у североисточном 

делу Суботичке пешчаре, западно од Суботице. Ова равничасрка река нема у класичном 

смислу извор, већ се напаја подземним водама које полако или под притиском извиру у лесним 

удолинама. Извориште је на висини од око 128 метара а речица поприма елементе типичног 

потока у близини засеока Чикерија и Кобино Село. Тече према југоистоку пролазећи крај 

                                                 
13 Oдлука о утврђивању пописа вода I реда ("Сл. гласник РС", бр. 83/2010) река Чик спада у воде I реда. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Eutrofikacija
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Mrmoljak
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Верушића и Наумовићева. Поприма димензије мање реке у близини Чантавира и Бачког 

Душанова. Да би се регулисао ток, изграђене су бране са обе стране код Чантавира и у близини 

ушћа. У доњем делу тока на обалама расте густа травадо дубине од 2-4 метра. Чик даље тече 

поред Торњоша, Светићева и Оборњаче, а код Бачког Петровог Села се улива у Тису на 

надморској висини од 74 метра. У Чику живи неколико врста рибе као што 

су лињак, штука и шаран. Површина слива је око 480 км
2
. 

 

 Све акумулације, као и реке Криваја  и Чик потпадају под хидросистем ''Северна Бачка'' 

којим газдује Водопривредно предузеће ''Северна Бачка''. 

   

 Предузеће ДТД ВДП „Северна Бачка'' из Суботице - слика 8., има дугу историју, 

током које је прошло кроз више организационих и статусних промена. 1989. године предузеће 

је регистровано као Водорипивредно предузеће „Северна Бачка'' са п.о. Решењем Агенције за 

привредне регистре број БД. 34763/2005 од 27.07.2005. године.  

 ДТД ВДП „Северна Бачка'' из Суботице послује као јединствен правно-економски 

субјект, без зависних предузећа. Структуру основног капитала предузећа чини друштвени 

капитал 100%, а ова структура је уписана у Решење Агенције за привредне регистре. 

 Претежна делатност предузећа је према јединственој класификацији изградња 

хидротехничких објеката, шифра делатности 4291. 

 Предузеће поседује лиценцу за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје 

министарство за послове грађевинарства или надлежни орган АПВ и то (ткз. „велика 

лиценца''): 

- И071Г3 – радова на хидротехничким објектима за међурегионалне и регионалне објекте 

водоснабдевања и канализације; 

- И073Г3 – радова на хидротехничким објектима за постројења за пречишћавање 

отпадних вода у насељима преко 15.000 становника или капацитета преко 40 л /с; 

- И080 Г3 – радова на хидротехничким објектима за регулационе радове за заштиту од 

великих вода градских подручја и руралних површина већих од 300 ха; 

- као и лиценцу за обављање послова у области управљања водама, ткз. „ВОДНА 

ЛИЦЕНЦА'', издата од Републичке дирекције за воде, којом се утврђује да је предузеће ДТД-

ВДП „Северна Бачка'' Суботица оспособљено за: 

- спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода, 

- одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима, 

- одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање, 

- извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим 

 објектима, 

- старање о функционисању водних објеката и система, 

- праћење стања водних објеката. 

 Контакт подаци: 

- Трг цара Јована Ненада 2/I, 24000 Суботица 

 тел-024-551-844; факс 024-525-053;  

 мејл адреса: info@dtdsubotica.com; dtdsu@yunord.net 

 Техничка база: Јосипа Колумба бб, 24413 Палић,  

  
2.5.2.  Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са нивоа Аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе - Изграђени системи 

активне и пасивне заштите на водотоковима II реда; пловни канали и бродске 

преводнице које нису у саставу хидриенергетског система. 

 

2.5.2.1.  Изграђени системи активне и пасивне заштите на водотоковима II реда;  

 На територији општине Бачка Топола не постоје водотоци II реда.  

 

2.5.2.2.  Пловни канали и бродске преводнице који нису у саставу хидроенергетског система 

 На територији општине Бачка Топола нема:  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%BE%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Linjak
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
mailto:info@dtdsubotica.com
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- одбрамбених насипа 

- преводница,    

На територији општине Бачка Топола изграђене су две црпне станице и то: 

-       ЦС Панонија I -  на каналу К-18-2 која служи за пуњење акумулације Сава- Панонија, 

капацитета пумпи  2 x 150 l/sec, 

- ЦС Моравица II -  на каналу K-23, која служи за пуњење акумулације Моравица, 

капацитета пумпе 300 l/sec. 

 

 
Слика 8. - Предузеће ДТД ВДП „Северна Бачка'' из Суботице -  
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2.6. 

 

СНАБДЕВАЊЕ СТАНОВНИШТВА  ХРАНОМ 
 

 
2.6.1. Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа- Снабдевање становништва храном: пољопривреда, сточарство, 

живинарство, рибарство и робне резерве  

  

 Нема таквих објеката. 

  
2.6.2. Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са нивоа Аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе - Снабдевање 

становништва храном (производни објекти и капацитети, складишне просторије 

прехрамбених производа, објекти и средства за дистрибуцију) 

  

 Према структури коришћења земљишта по катастарским категоријама, општина је 

подељена на:Пољопривредно земљиште(њиве, вртови, воћњаци, виногради), Шуме и шумско 

земљиште, Водно земљиште, Грађевинско земљиште. Табела број 49. даје потребан преглед.  

 
Земљиште  

Пољопривредно (њиве, вртови, воћњаци, виногради) 53.302,87 ha - 89,45% 

Шуме и шумско земљиште 602,81 ha - 1,01% 

Водно 655,67 ha - 1,10% 

Грађевинско 4705,28 ha - 7,89% 

Табела број 49. - Биланс намене површина у oпштини Бачка Топола  

 

Пољопривредно земљиште 

 

 За oпштину Бачка Топола је карактеристично веома ниско учешће шумског земљишта 

у Општини од 1,01% (у АП Војводини је: 6,64%) као и веома високо учешће пољопривредног 

земљишта 89.45 % (у АП Војводини је: 83,20 %). 

 У складу са чланом 2. Закона о пољопривредном земљишту, пољопривредно 

земљиште јесте земљиште које се користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, 

воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре). Пољопривредно 

земљиште захвата 89,45% (53 302.87ha) територије општине Бачка Топола (54.678 ha) и 

највећим делом се користи за ратарску арапроизводњу. Осим насеља готово цела територија 

општине је обрадива земља. Самим тим основна делатност на територији општине је 

пољопривреда. Поред биљне производње (узгајање житарица, индустријског биља, 

повртарства, воћарства и др.) добро је развијено и сточарство (производња меса, млека, јаја и 

др.). Гајење пољопривредних култура које пре свега служе као сточна храна за последицу је 

имала развијање сточарства, а самим тим и индустријску производњу меса и месних 

прерађевина на територији општине. 

 У укупној површини пољопривредног земљишта највећу заступљеност имају оранице и 

баште са учешћем од око 98 % док су ливаде и пашњаци заступљени са око 1%. Остале 

површине су под воћњацима, виноградима, трстицима и барама.  

 У табели 50. дат је преглед пољопривредног земљишта: укупан број и удео у 

земљишту.  
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Табела 50. Пољопривредно земљиште: укупан број и удео у земљишту 

 

 Највише ораничних површина захватају ратарске културе, где доминира производња 

кукуруза на око 50% површина - табела 52., док се пшеница и јечам гаје на око 20 % укупних 

површина (табела 51.). Код производње пшенице и кукуруза евидентно је да бољи принос 

постижу привредна друштва и задруге у односу на породична газдинства како на републичком 

нивоу, тако и на ниво општине Бачка Топола. Општина Бачка Топола код производње кукуруза 

и пшенице углавном остварује резултате по питању приноса изнад републичког просека. Узгој 

индустријског биља има посебну важност и дугу традицију гајења (табела 53.). Пре свега то су 

соја, сунцокрет, а достигнути ниво површина под овим усевима не одговара могућностима и 

добрим природним условима за гајење свих врста индустријског биља.  

 

 
Табела 51. Производња пшенице 

 
Табела 52. Производња  кукуруза 

 
Табела 53. Производња индустријског биља 
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Млин Жито Бачка 

 

 Кулски млин Жито Бачка основан је почетком 20. века - тачније 1916 године. 

Озбиљном реконструкцијом 1975. године почиње рад као један од највећих и најсавременијих 

погона тог времена. Приватизацијом 2004. године је проширена основна делатност и осигурана 

водећа позиција у Србији и региону. 

 Кулски млин Жито Бачка се географски налази на најбољем положају, има идеалну 

микро климу за производњу пшенице. Простире се на површини од 174 АРА, где је смештена 

целокупна производња и складишни капацитети. Дневни капацитет производње брашна је 220 

Т. Располажемо и смештајним капацитетом од 3.000 Т ринфузног брашна. Услови 

складиштења се стално контролишу од стране врхунских стручњака који брину о квалитету 

сировине и пажљиво бирају сортимент жита. Млин је реконструисан 2013. године, чиме је 

повећан производни асортиман које модерно доба 21. века и захтева. Високо технолошком 

лабораторијом обављају се свакодневне анализе и води рачуна о квалитету брашна. 

Дугогодишњи смо поуздани складиштар за потребе Дирекције републичких робних резерви. 

 Због изузетног квалитета брашна дуги низ година традиционално сарађујемо са 

великим кондиторским и пекарским произвођачима. Челни људи овог предузећа својим 

залагањем заснованим на традицији и квалитету одржали су препознатљив бренд на тржишту. 

 Уз стандардну производњу брашна, нудимо велики асортиман наменског брашна: Т-

400, Т-500, Т-650, Т-850, Т-1100, Брашно за штрудле, Брашно за пите, коре, бурек, Брашно за 

пиззу, Брашно за замрзнут програм, Кондиторска брашна: за кекс, слано пециво, чајно пециво, 

Пшенични гриз, Пшеничне мекиње за људску исхрану и Сточно брашно. 

 Треба истаћи да су укупни млинарски капацитети Жито-Бачка доо Кула утростручени у 

односу на ранији период, обзиром да се производња наших млинских производа поред 

матичног Кулског Млина сада обавља и у оквиру Млина ПЈ у Бачкој Тополи капацитета 130 

тона на дан, као у Млину ПЈ у Београду капацитета 330 тона на дан. 

 

Силос Жито Бачка 

 

 Са складишним капацитетима од 155.000 тона, Жито-Бачка спада у највећа складишта у 

Србији. Силоси у Кули су капацитета 50.000 тона, од наведеног капацитета 30.000 тона 

користи за смештање свих ратарских култура укључујући житарице и уљарице, док се 20.000 

тона користи искључиво за смештање пшенице. У току 2011. године купљена је нова сушара на 

гас произвођача Страхл из Италије, капацитета 36 т/сат са спуштањем влаге код кукуруза са 

28% на 14%. Такође је купљен Фриго уређај који служи за расхлађивање житарица у ћелијама, 

капацитета 500т за 24 сата расхлађивања са   спуштањем температуре за 15 степени. Купљени 

су и нови аспиратери Сцхмидтх-Сеегер (100т/х), како би се побољшала дорада житарица. У 

оквиру силоса се налазе три улазно/излазне ваге од 60 тона, три пријемна места са кип 

рампама, 2 пријемна места без кип рампи, 10 места за утовар, а све то доприноси бржем 

пријему као и испоруци робе из силоса. Треба посебно истаћи да су складишни и услужни 

капацитети Жито-Бачка доо Кула сада утростручени у односу на ранији период, обзиром да се 

складиштење врши у оквиру Силоса у Кули капацитета 50.000 тона, Силоса ПЈ у Бачкој 

Тополи капацитета 65.000 тона и Силоса ПЈ у Београду капацитета 40.000 тона. 

 

Агробачка а.д. Бачка топола - Силос 

 

ЖИТКО а.д 

 

 ЖИТКО а.д. са седиштем у Бачкој Тополи основан је 1948. године спајањем осам малих 

млинова на територији бившег среза Бачка Топола. Крајем 2003. године, кроз процес 

приватизације, Житко улази у састав компаније Верано. Данас, ЖИТКО а.д. у свом саставу има 

три млина укупног капацитета око 120.000 тона год., фабрику тестенине, капацитета око 7.500 

тона год., силосе за складиштење житарица капацитета 96.500 тона годишње. Млинска 

производња се одвија у три млина укупног капацитета 120.000 тона годишње: 
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1.  Уметни млин – Бачка Топола, капацитета 150 т дневно 

2.  Електро млин – Стара Моравица, капацитета 120 т дневно 

3.  Белведер млин – Ловћенац, капацитета 110 т дневно 

 У оквиру млинских погона врши се прерада меркантилне пшенице - Уметни млин и 

Електро млин и прерада меркантилног кукуруза - Белведер млин. Крајем априла 2005. године 

завршена је комплетна модернизација млина за прераду кукуруза инсталацијом нове опреме за 

исклицавање кукуруза најпознатије светске марке Бüхлер из Швајцарске. 

 У саставу млинских погона налазе се и силоси за складиштење житарица укупног 

капацитета око 96.500 тона. Као јединствен у земљи истиче се коцкасти силос у Ловћенцу, 

капацитета око 6.000 тона. 

 Капацитети сушења пшенице у жетви су око 35.000 тона, а у берби кукуруза око 25.000 

тона. Тестеничарска производња се одвија у фабрици тестенина капацитета 7.500 тона 

тестенине годишње. Постоје три производне линије: 

- линија кратке тестенине  

- линија мотане тј. гнездо тестенине  

- линија дуге тестенине 

 

 Преглед пољопривредних објеката дат је у табели 54.
14

 

 

Рб 

 
Објекат Број Капацитет 

1 Кошеви за кукуруз 2713 134107 

2 Амбари 150 62619 

3 Силоси 188 67580 

4 Сушаре 26 3882 

5 
Објекти за смештај осталих 

пољ.производа 
77 11010 

6 Објекти за смештај сена и сламе 693 198289 

7 Објекти за силажу 12849 9548968 

8 Хладњаче 5162 970463 

9 Стакленици 898 1293437 

10 Пластеници 101492 24436326 
Табела 54. - Преглед пољопривредних објеката 

                                                 
14 Попис становништва 2011, књига 18 ''Пољопривредни објекти'' 
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2.7. 

 

ФИНАНСИЈЕ 

 
2.7.2.  Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа- Финансије: банкарство, берзе, инвестиције и систем осигурања. 

  

 На подручју општине постоје следеће банке: 

 

1. Societe Generale Србија, Главна 19, 24300 Бачка Топола, Т: 011/301-1555 

2. Комерцијална банка, Главна 9, 024/715-660, 713-660  

3. Војвођанска банка, Маршала Тита 48/Б, 0800/23-23-22 

4. Банца Интеса, Главна 29, 011/310-8888 

5. НЛБ Банка, Главна 23, 024/715-655 

6. ОТП Банка, Николе Тесле 1,0700/480-400, 021/4800-400  

7. Поштанска штедионица, Главна 21, 024/715-060, 715-285 

https://www.planplus.rs/komercijalna-banka/10925
https://www.planplus.rs/komercijalna-banka/10925
https://www.planplus.rs/vojvodjanska-banka/25083
https://www.planplus.rs/vojvodjanska-banka/25083
https://www.planplus.rs/vojvodjanska-banka/25083
https://www.planplus.rs/nlb-banka/20529
https://www.planplus.rs/nlb-banka/20529
https://www.planplus.rs/nlb-banka/20529
https://www.planplus.rs/postanska-stedionica/43171
https://www.planplus.rs/postanska-stedionica/43171
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2.8. 

 

ПРОИЗВОДЊА И СКЛАДИШТЕЊЕ 

ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 
 

 

2.8.1.  Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа - Производња и складиштење опасних материја: хемијске материје, 

биолошки материјали, радиолошки материјали, нуклеарни материјали као и депоније. 

  

 Бензинске пумпе, осим што представљају по околину могућу опасност од пожара, могу 

представљати уједно и могућу опасност од експлозије са тежим последицама по становништво 

и материјална добра, посебно у Општини, имајући у виду да се бензинске пумпе налазе у 

самом насељу, у чијој су непосредној близини стамбени објекти. У непосредној и посредној 

заштити од могућих експлозија нарочито важну улогу имају органи МУП-а, који држе под 

контролом комуникације на територији Општине, а самим тим и транспорт. 

 

 Са Националног нивоа не постоји ни један објекат  
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2.9. 

 

ОРГАНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ХИТНЕ СЛУЖБЕ 
 

 
2.9.1. Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа- Органи државне управе и хитне службе (полиција, хитна 

медицинска помоћ, ватрогасно-спасилачке јединице) 

 

Министарства Владе Р.Србије - представништва  

 

1- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одсек Инспекције 

 рада Севернобачки управни округ Суботица, Бачка Топола: 024/715-258 

2. Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Сектор тржишне инспекције, Б. 

 Топола: 024/715-920 

3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде управа за ветерину, Одсек 

 ветеринарске инспекције за Севернобачки управни округ, Бачка Топола: 024/715-131 

4. Републички завод за здравствено осигурање, Испостава Бачка Топола, Маршала Тита 

 51, тел 024/711-816 

5. Фонд ПИО – служба филијале Бачка Топола, Маршала Тита 51, Бачка Топола, тел. 024 

 711 817. 

 

          Полицијска станица Бачка Топола и ВСЈ - Маршала Тита 45. или на број 192., слика 9. 

 

 
Слика 9: Полицијска станица Бачка Топола - Маршала Тита 45 

 

             Ватрогасно спасилачка јединица је организацијски део ВСЈ из Суботице и лоцирана 

је на адреси Маршала Тита 59., слика 10.  
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Слика 10: ВСЈ Бачка Топола - Маршала Тита 59. 

 

            Територија коју покрива Одељење за ванредне ситуације у Суботици, позивање и на 

број 193., слика 11. 

 

  
Слика 11: Организациона шема Одељења за ванредне ситуације у Суботици 

 

Адресе и телефони организационих јединица 

Суботица Максима Горког 55 024/558458; 024/555323; факс:024/557591 

Бачка Топола Маршала Тита 59 024/715735 

Мали Иђош Маршала Тита 65 024/730222 

Стара Моравица Пердо Ђерђ б.б. 024/741048 
 

  

 

 

 

 

 

https://www.planplus.rs/apoteka-lilly-drogerie/73369
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Преглед болница у непосредном окружењу - територија АП Војводина - преглед 4. 
  

Општа болница Суботица 
Изворска 2,  24000 Суботица 

тел: 024/555-222    факс: 024/555-267, e-mail: info@bolnicasubotica.com 

 

Општа болница ''Др Радивоје Симовић'' Сомбор 
Војвођанска 75, 25000 Сомбор 

тел: 025/467-700, 025/467-800 025/27-088,   факс: 025/27-022,  

e-mail: direktor@bolnicasombor.org.rs 

 

Општа болница Кикинда 
Ђуре Јакшића бб,  23300 Кикинда 

тел: 0230/422-041   факс: 0230/422-513, e-mail: bollnica@obki.rs 

 

Општа болница Сента 
Карађорђева бб,  24400 Сента 

тел: 024/815-111, 024/815-211, 024/811-577,   факс: 024/811-344 

e-mail: direktor@zdravstvosenta.rs 

 

Општа болница Врбас 
Др Милана Чекића бб,  21204 Врбас 

тел: 021/7954-560     факс: 021/798-209, e-mail: opbol@open.telekom.rs 

 

Општа болница ''Ђорђе Јоановић'' Зрењанин 
Др Васе Савића 5, 23000 Зрењанин 

тел: 023/512-204    факс: 023/564-104, e-mail: bolnicazr@ptt.rs 

 

Општа болница Вршац 
Абрашевићева бб,  26300 Вршац 

тел: 013/832-555, 839-911    факс:  013/833-124, e-mail: obvrsac@eunet.rs 

 

Општа болница Панчево 
Милоша Требињца 11, 26000 Панчево 

тел:013/306-400, 013/319-900   факс:  013/317-956 

e-mail: opstabolnica@bolnicapancevo.rs 

 

Општа болница Сремска Митровица 
Стари Шор 65,  22000 Сремска Митровица 

тел: 022/610-222     факс: 022/611-779, e-mail: info@obsm.rs 

 

Преглед 4. Преглед болница у непосредном окружењу (на територији АП Војводина) 

 

 

2.9.2. Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са нивоа Аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе - Органи аутономне 

покрајине, локалне самоуправе и хитне службе (полиција, хитна медицинска 

помоћ,ватрогасно-спасилачке јединице и добровољна ватрогасна друштва ) 

 

Органи локалне самоуправе Бачка Топола 

 

1. Одборници Скупштине-41 

2. Председник Скупштине општине  

3. Секретар Скупштине општине   

4. Председник општине 

- Заменик председника општине 

- Помоћници председника општине 

5. Општинско веће општине - 8 чланова 

http://www.bolnicasubotica.com/
mailto:info@bolnicasubotica.com
http://www.bolnicasombor.org.rs/
mailto:direktor@bolnicasombor.org.rs
http://www.obki.rs/
mailto:bollnica@obki.rs
http://hospitalsenta.rs/
mailto:direktor@zdravstvosenta.rs
http://www.obvs.rs/
mailto:opbol@open.telekom.rs
http://www.bolnica.org.rs/
mailto:bolnicazr@ptt.rs
http://www.obvrsac.com/
mailto:obvrsac@eunet.rs
http://www.bolnicapancevo.rs/
mailto:opstabolnica@bolnicapancevo.rs
http://www.obsm.rs/
mailto:info@obsm.rs
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6. Општинска управа - начелник 

6.1.  Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство , заштиту животне 

 средине, комунално-стамбене послове ипривреду;  

- Одсек за имовинско- правне послове 

6.2.  Одељење за општу управу и друштвене делатности;  

- Одсек за општу управу,  

-  Одсек за друштвене делатности,  

-  Група за информатику и  

-  Месне канцеларије:  

1)  МК Стара Моравица,  

2)  МК Пачир,  

3)  МК Горња Рогатица, 

4)  МК Бачки Соколац,  

5)  МК Криваја,  

6)  МК Томиславци,  

7)  МК Мали Београд,  

8)  МК Карађорђево,  

9)  МК Бајша,  

10)  МК Ново Орахово,  

11)  МК Гунарош,  

12)  МК Победа,  

13)  МК Његошево 

6.3.  Одељење за финансије ;  

- Одсек за буџет и трезор  

-  Одсек за рачуноводство 

6.4.  Одељење за инспекцијске послове;  

6.5.  Одељење за послове органа општине и заједничке послове;  

6.6.  Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода.  

7. Кабинет председника општине 

 

Добровољна ватрогасна друштва 

 

 У Општини Бачка Топола добровољно ватрогаство се обезбеђује преко Општинског 

ватрогасног савеза у који је учлањено 9 (девет) Добровољних ватрогасних друштава: 

1 ДВД „Хаџи др Јанош“ из  Бачке Тополе, укупно 35 чланова, 

2 ДВД „ Моравица“ из Старе Моравице, укупно 104 члана, 

3 ДВД Бајша из Бајше, укупно 73 члана, 

4 ДВД Пачир из Пачира, укупно 53 члана, 

5 ДВД Криваја из Криваје, укупно 32 члана, 

6 ДВД „Бакља“ из Новог Орахова, укупно 34 члана, 

7 ДВД Панонија из Паноније, укупно 33 члана 

 8 ДВД Гунарош из Гунароша, укупно 136 чланова, 

9 ДВД Победа из Победе, укупно 32 члана. 

 Закључком Општинског већа Општине Бачка Топола о одређивању оспособљених 

правних  лица под бројем:217-22/2017-V од  06.12.2017.године сва наведена ДВД су одређена 

за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, за потребе Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Бачка Топола. 

 

Хитна медицинска помоћ 

 

 Носилац здравствене заштите на територији општине је Дом здравља ''др Хаџи Јанош'' 

Бачка Топола који има добро раширену мрежу здравствених амбуланти на територији општине 

Бачка Топола.  У граду Бачка Топола поред седишта Дома здравља постоји и амбуланта 2, а 

здравствене амбуланте се налазе у 15 насељених места општине.   У Бачкој Тополи Дом 
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здравља ''др Хаџи Јанош'' има и ванболничко породилиште капацитета 10 кревета.  Поред дома 

здравља ''др. Хаџи Јанош'' Бачка Топола на теритрији општине Бачка Топола раде две приватне 

амбуланте и 3 стоматолошке ординација. Апотека дома здравља ''др Хаџи Јанош'' Бачка Топола 

на територији општине има 6, а приватних апотека 4. 

 Кадровска структура дома здравља дата је у табели 55. 

 

Укупно запослени : 192 

 неодређено : 182 

 одређено : 10 

  
 

медицински радници : 140 

немедицински радници:  42 

  
 

високи медицински кадар: 47 

лекари специјалисти   26 

лекари 9 

фамацеути 1 

стоматолози 5 

психолог 1 

лекари на специјализацији 5 

  
 

виши медицински кадар : 8 

  
 

средњи медицински кадар : 85 

медицинске сестре   61 

акушерске сестре   6 

педијатријске сестре 1 

лаборанти   7 

физиотерапијске сестре: 3 

РТГ техничар   1 

стоматолошке сестре: 6 

Табела 55. Кадровска структура Дома здравља Бачка Топола (подаци се односе на 2018.годину) 

 

Преглед здравствених установа дат је у табели 56. 

 
Дом здравља Бачка Топола  

Хитна помоћ: Позив на број 194 

Здравствена амбуланта Бачка Топола, 

Орешковић и Бачки Соколац 

 

Светог Стефана 1 

Tel: 024/715-425 

Fax: 024/711-280 

E-mail: 

domzdravbt@stcable.net 

Здравствена амбуланта Бачка Топола  Главна 125.  

Здравствена амбуланта Стара Моравица, 

Пачир  и Криваја  
Бајшански пут 4 Ст.Моравица  

Здравствена амбуланта у Бачком Соколцу   

Здравствена амбуланта у Горњој Рогатици   

Здравствена амбуланта у Томиславцима   

Здравствена амбуланта у    

Здравствена амбуланта у Зобнатица, Мали 

Београд и Карађорђево   

Здравствена амбуланта Гунарош, Победа и 

Његошево Маршала Тита 83 Гунарош  

mailto:domzdravbt@stcable.net
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Здравствена амбуланта у Новом Орахову Торњошки пут 26  

Здравствена амбуланта Бајша и Панонија   

Табела 56. Преглед здравствених установа 

 

Преглед апотекарских установа 

 

 Дат је датаљно у табели у делу 2.3. Здравствена и социјална заштита 

 

Медији 

 

- Epress Channel,ТВ, Дунавска 8/3  

- Radio Regije, РАДИО, Дунавска 8/3 

- Радио тренд, радио, Дунавска 2 

- Моја Бачка Топола, интернет портал, Николе Тесле 14 

- RBT press, новине, Видовданска 1 
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2.10. 

 

НАЦИОНАЛИ СПОМЕНИЦИ И ВРЕДНОСТИ 

 
 

2.10.1. Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа - Национали споменици и вредности: заштићена материјална, 

културна и природна добра. 

  

 Споменици културе од великог значаја 

 

1. Музеј општине Бачка Топола (мађ. Topolya Község Múzeuma) отворен је у 

септембру 2002. године, у каштелу породице Краи, сазиданом 1802. године.
 

У музеју је 

изложена стална поставка која обухвата природњачку, археолошку, завичајну, књижевну и 

уметничку збирку. На њој је приказан живи свет са обала Криваје, археолошки материјал из 

каменог доба, сарматског, аварског и средњовековног периода. Такође се ту могу видети 

уметничка и књижевна дела везана за Бачку Тополу. 

  
Слика 12. - Музеј општине Бачка Топола  

  

 Локална музејска активност има своју традиционалну прошлост, током које се у Бачкој 

Тополи од 1970. године постепено провлачила идеја о оснивању самосталног музеја. Иако се та 

идеја није могла остварити све до 2002. године, истраживања – археолошка, етнолошка и 

историографска – су вршена у континуитету, те се материјал за будући музеј постепено 

увећавао. 

 Неколицина посвећених грађана, истраживача локалне историографије, самосталним 

трудом и ентузијазмом створила су четири мини–музеја (завичајну кућу, ковачку и коларску 

радионицу, ветрењачу и Музеј коњарства у Зобнатици), а на челу им је био архитекта др Имре 

Харкаи (1952-2004). Данас музеј Бачке Тополе удомљава библиотеку др Харкаија, а ту се 

налази и спомен-соба посвећена бачкотополском лекару Јаношу др Хаџију, веома цењеном и 

једином лекару који је крајем 19. века радио у Бачкој Тополи.  

 Музеј Бачке Тополе је до 2014. функционисао као огранак Градског музеја Суботица, 

да би након одлуке Скупштине општине, од септембра 2015. почео да ради као самостална 

музејска установа, са самосталним програмом рада и самосталним буџетом. Према томе, 

званични оснивач музеја је општина Бачка Топола, те ова установа коначно долази кући и на 

место које заслужује. 
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 Најзначајнији огранак музеја је Завичајна кућа, формирана у својеврстан етнографски 

музеј 1986. године са циљем да прикаже традиционалну архитектуру овдашњих људи. Као 

прва етно кућа у Војводини, а вероватно и у Србији, уређена је намештајем са краја 19-ог и 

почетка 20-ог века. Ради се о типичној панонској троделној кући, саграђеној 1843. године, са 

зидовима од набоја и кровом од трске. Припадала је породици која је радила 40 јутара земље, 

те представља пример газдинске куће, типичне за било који део Војводине. Гледајући ову кућу, 

која је припадала мађарској породици, а боја која преовадава је словачко плава, стиче се дојам 

да нема велике разлике између словачких, мађарских и буњевачких кућа, па и српских. Живећи 

једни до других, националне разлике су се губиле, занемаривале, сводиле на нијансе, а 

најважнија је била функционалност и удобност.  

 

2. Сеоска кућа панонског типа с окућницом у Бачкој Тополи, у улици Моше Пијаде 

бр. 19, подигнута је 1843. године, према урезаној години на таванској греди ћупријачи. Кућа је 

под заштитом државе као непокретно културно добро као споменик културе од великог 

значаја. 

 Кућа породице Морваи је грађена је од набоја као двосливна тршчара, наглашено 

испуштене стрехе, која је 1926. године претворена у ниско ограђени трем са дрвеним 

стубовима украшеним резаном дрвеном профилацијом постављеном са обе стране стубова 

испод архитравне греде. У исто време повећани су првобитни мали прозори са шалукатрама на 

чеоној страни, првобитни дашчани забат промењен зиданим, а измене су извршене и на 

улазима и капијама са улице. Развијени просторни план куће, за коју се каже да је била 

газдинска, састоји се од стамбеног дела, коморе, подрума и штале. 

  
Слика 13. - Сеоска кућа панонског типа с окућницом у Бачкој Тополи 

  

 Стамбени део је подељен на „чисту” собу – за примање гостију и свечане 

прилике, кухињу – као комуникативно средиште са функционално издвојеним подоџаком са 

банцима за спремање хране и ложење пећи у собама, и стражњу собу – за свакодневни боравак. 

Кућа је претворена у завичајни музеј опремљен традиционалним мађарским покућством. У 

дворишту су сачуване пратеће зграде: летња кухиња, летња шупа за рогату марву, 

колница, чардак за кукуруз, свињац, фуруна и кокошињац и изложене пољопривредне алатке. 

У овој намени је од 1986. године, након изведених конзерваторских радова. 

 

3. Српска православна црква Светог Димитрија у Бајши 

 Српска православна црква Светог Димитрија у Бајши је подигнута 1818. године. Када 

су племићи из породице Зако саградили дворац на свом поседу у Бајши, недалеко од Бачке 

Тополе, повезали су га кроз дворски врт са новосаграђеном православном црквом 

посвећеној Светом Димитрију. Година завршетка храма, 1818, записана је изнад главног 

улаза. Црква је под заштитом државе као споменик културе од великог значаја. 

 Црква је једнобродна грађевина са споља тространом а изнутра 

полукружном апсидом и плитким правоугаоним певницама. Из прочеља се 

издиже класицистички двоспратни звоник фланкиран забатом, на чијим су крајевима вазе у 

виду акротерија. На звонику су правоугаони, лучно завршени прозори и окулуси, док су на 

угловима пиластри са капителима у облику профилисаних архитрава. На западној фасади је 
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плитак ризалит фланкиран пиластрима који су надвишени архитравом украшеним фризом 

пластично обликованих листова палмете и четворолисних розета. На бочним фасадама су 

изведене по две нише уоквирене лезенама и надвишене полукружним луковима. 

Једноставан, издужени унутрашњи простор храма пресведен је полуобличастим сводовима и 

ојачаним луцима. Луци се на бочним странама ослањају на удвојене класицистичке конзоле 

које су подухваћене кратким архитравним гредама. Иконостас је 1854. године израдио Јован 

Клајић, ђак бечке уметничке Академије. Иако је по образовању припадао кругу српских 

романтичара, он је у својим делима показао склоност према назаренском и класицистичком 

сликарству. 

                    

 Слика 14. Српска правосл.црква Св. Димитрија у Бајши     Слика 15. Католичка црква у Бајши 

 

4. Католичка црква у Бајши 

 Римокатоличка црква у Бајши, подигнута је у периоду од 1760. и 1770. године и 

представља заштићено непокретно културно добро у категорији споменика културе од великог 

значаја.Село Бајша било је у 18. веку у поседу племићких породица Зако и Војнић. 

Римокатоличка црква Узнесења Богородице са познобарокним стилом је обликована као 

једнобродна грађевина са споља петостраном а изнутра полукружном апсидом и санктуаријем 

који је ужи од главног брода, а бочно је сакристија. Уз подужне зидове наоса изведена су по 

два наглашена пиластра који су међусобно повезани полукружним луцима док их попречно 

спајају сферни сводови којима се ствара илузија слепих калота. Оваквим градитељским 

системом наглашених пиластара, лукова и сферних сводова добијен је разуђен унутрашњи 

простор, подужно подељен на травеје. 

У западном делу цркве је звоник са широким, лучно завршеним прозорима. На прочељу је 

изведен ризалит фланкиран пиластрима. Изнад главног улаза у храм је постављен пластично 

обликовани грб. Бочне фасаде храма изграђене су скромно и без пластичног украса. У 

римокатоличкој цркви у Бајши чува се више значајних уметничких дела. Из 18. века потичу у 

дрвету изведени кипови Богородице са Христом и Распеће. На главном олтару је слика 

Вазнесења Богородице, дело Јожефа Смита из 1816. године, док су у 19. 

веку у класицистичком стилу израђене проповедаоница и крстионица. 

 

5. Дворац Зако у Бајши 

 Дворац Зако се налази у Бајши, изграђен је у XVIII веку, за потребе племићке породице 

Зако. Дворац заједно са пратећим имањем, породица Зако је добила на поклон од 

царице Марије Терезије 1751. год. за заслуге у војној служби. Од тада Стеван Зако, 
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родоначелник ове породице, иначе својевремено капетан у Старој Кањижи, као и његови 

потомци носе племићки предикат „од Бајше”. Дворац данас представља културно добро од 

великог значаја- 

 

 Слика 16. Дворац Зако у Бајши 

  

 Дворац Зако је приземни објекат са издуженом правоугаоном основом, са наглешеним 

троугаоним тимпанономима на главној фасади, са не карактеристичним носећим стубовима, 

која је окренута ка парку и са малим портицима на бочним фасадама. Кров дворца је на 

неоубичајан начин преломљен. Прозорски ритам је уједначен, што доприноси осећају 

једноставности и чистоте. Концепција просторног решења је на не адекватан начин измењена, 

чиме су донекле уништене класицистичке стилске особине здања. Капија дворца је зидана и 

наставља се на зид у продужетку куће. Поред дворца, здање Зако обухвата још велики парк, 

заједно са мањим пратећим објектима.  

 Дворац Зако данас није у завидном стању. Део у коме је некада био биоскоп потпуно је 

изгорео. Део у коме је некада био ресторан са преноћиштем, сада је напуштен и закључан. 

Данас се библиотека налази у трећем делу који је и сада у добром стању. На крају парка је 

изграђен базен који преко лета користе становници Бајше. Године 2000. дворац је до темеља 

изгорео у пожару.  

 О некадашњем сјају дворца сведоче поред царских дарова породице Зако и предмета 

који су припадали немачком грофу Арпаду Фалциону и још увек раскошан парк са преко 

осамдесет ретких биљних врста. Између два светска рата, у склопу дворца су 

постојали базен и тениски терени.  
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2.11. 

 

НАУКА И ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

2.11.1.  Објекати и друга инфраструктура од посебног значаја (критичне инфраструктуре) 

са Националног нивоа - Наука и образовање 

  

 Факултет за биофарминг 

Трг Краља Петра 11, 24300 Бачка Топола 

тел 013/345-544 Панчево 

тел/факс 024/712-209; 024/718-515; 024/718-580 

sekretarijat@biofarming.edu/rs 

dekanat@biofarming.edu.rs 

 

 Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи у склопу ''Мегатренд'' универзитета 

примењених наука из Београда. Мегатренд универзитет је систем академских институција 

посвећен преношењу образовања кроз примену најсавременијих наставних техника 

прихваћених у свету.  

 

 На Факултету за биофарминг у Бачкој Тополи организоване су основне струковне 

студије у два профила: општи и биофарминг (производња здраве хране). Основне академске 

студије смера биофарминг. Дипломске академске студије - мастер и докторске студије. Сви 

програми су акредитовани од стране Министарства просвете Р Србије. Биофарминг 

производња је нова интегришућа веза између пољопривреде, екологије и економије земље. 
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГДА И 

ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

 

 Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, 

стања угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље људи, 

материјална добра и животну средину. То је процес који обухвата утврђивање 

(идентификацију), анализу и евалуацију ризика. Процена треба да садржи описе свих сценарија 

који су базирани на основу референтних догађаја за све опасности које је Стручни тим за 

израду процене угрожености идентификовао, затим контекст у којем су разматрани сценарији, 

резултате прорачуна ризика и нивоа ризика (матрице ризика), као и картографски приказ свих 

ризика. 

 На основу добијених и доступних података, Стручни тим за израду процене 

угрожености је извршио идентификацију опасности карактеристичних за територију општине 

Бачка Топола. Проценом се дефинишу вредности утицаја наведених опасности посебно на 

сваку од следећих штићених вредности:  

- Живот и здравље људи; 

- Економија/екологија; 

- Друштвена стабилност. 

 

Табела :  Прелимининарна идентификација опасности 

ОПАСНОСТИ 

ШТИЋЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Живот и здравље 

људи 

Економија/ 

екологија 

Друштвена 

стабилност 

1 

Земљотреси                                   

Могуће последице 

2 Одрони, клизишта и ерозије Не очекују се последице по штићене вредности општине 

3 

Поплаве                                         

Могуће последице 

4 

Екстремне временске појаве         

Могуће последице 

5 Недостатак воде за пиће Не очекују се последице по штићене вредности општине 

6 Епидемије и пандемије Не очекују се последице по штићене вредности општине 

7 Биљне болести Не очекују се последице по штићене вредности општине 

8 Болести животиња Не очекују се последице по штићене вредности општине 

9 Пожари и експлозије, пожари на 

отвореном 

Не очекују се последице по штићене вредности општине 

10 Техничко - технолошке несреће Не очекују се последице по штићене вредности општине 

11 Нуклеарни и радиолошки акциденти Процена за ову врсту опасности се израђује искључиво 

на нивоу Републике Србије 

12 Стање нуклеарних објеката као и објеката 

за заштиту од нуклеарних и / или 

радијационих акцидената на територији 

Не очекују се последице по штићене вредности општине 

13 Опасност од терористичког напада Израђује се на нивоу Републике Србије 

 

 

1.  ЗЕМЉОТРЕСИ 

 По картама сеизмичког хазарда Сеизмолошког Завода Србије подручје Војводине - 

територија Бачка Топола је у трусној зони са макросеизмичким интезитетом на површини 

локалног тла за повратни период од 95. година - 5
0
 ЕМС-98; за повратни период од 475. година 

6-7
0
 ЕМС-98; за повратни период од 975. година 7

0
 ЕМС-98. Територија општине Бачка Топола 

је у зони очекиваних земљотреса интезитета 6-7
0
 што, полазећи пре свега од структуре градње 

и врсте објеката, упућује на закључак да могу настати нежељене штетне последице по 

штићене вредности дефинисане методологијом за израду процене. 
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2. ОДРОНИ, КЛИЗИШТА И ЕРОЗИЈЕ 

 На подручју општине Бачка Топола не постоје клизишта (слика 17.), штићене 

вредности нису угрожене па нису предмет анализе ове Процене. 

 
Слика 17: Клизишта у Р.Србији 

 
3. ПОПЛАВЕ 

 Подручје целе Северне Бачке је оскудно воденим токовима. За подручје општине 

карактеристичан је водоток Криваје са њеним притокама и водоток Чик. 

 Највећу опасност представљају акумулациона језера код Зобнатице, Старе Моравице, 

Паноније и Светићева. У случају пуцања брана на свим вештачким хидро акумулацијама 

(језерима) ни једном насељеном месту не прети опасност од поплаве. Нешто што би имало 

елементе поплаве било би приликом пуцања или насилног рушења бране  на акумулационом 

језеру ''Зобнатица''.  Дошло би до мањег угрожавања северног дела града (непосредно уз корито 

речице Криваје), тј.  плављења подрума стамбених објеката, плављења у облику таласа ораница 

и саобраћајница и дошло би до прекида саобраћаја на путу - стари пут Београд - Суботица. 

Изливање фекалија из канализације и септичких јама, изазвало би загађења бунара градског 

водовода (има пар бунара у непосредној близини корита речице Криваје), а исто може изазвати 

појаву епидемије након повлачења воде у корито. Вода у градском водоводу је и иначе 

подложна бактериолошком загађењу, јер поред мале дубине бунара постоји велики број 

загађивача које ствара човек (појава великог броја септичких јама, примена пестицида, 

хербицида и других агрохемијских препарата и друго). Подземне воде на територији општине 

јављају се током године, а нарочито после већих атмосферских падавина, као што су кише, 

град и снег. Високе подземне воде могу нанети штету у централном делу града Бачке Тополе, 

насеља Стара Моравица и Бајша  јер услед појаве подземних вода може доћи до оштећења 

(мада ни урушавање није искључено) објеката грађених од набоја и слабијих грађевинских 

материјала. Због смањења штета изазваних оваквом елементарном непогодом, потребно је 

радити на разрешењу урбанистичких проблема градског насеља, предузимању превентивних 

мера за обезбеђење и заштиту становништва и комплетне инфраструктуре. Планом 

водопривредног предузећа ДТД ВДП ''Северна Бачка'' Суботица утврђене су све мере и 

активности које је ово предузеће дужно да спроводи. Мерама заштите које поменуто предузеће 

спроводи обухваћено је санирање оштећења брана на акумулацијама (језерима) и појаве 

подземних вода. У случају да снаге и средства водопривредног предузећа за одбрану од излива 
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акумулираних вода нису довољне, ангажоваће се и средства других субјеката. Могу настати 

нежељене штетне последице по штићене вредности. 

 

4. ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ 
 Из лепезе екстремних временских појава: великих количина падавина, олујних ветрова, 

топлих таласа и суша које су повремено присутне на подручју општине, издвајају се као 

заједничка целина снежне мећаве наноси и поледица као најчешће и са последицама које 

угрожавају саобраћајну путну, железничку и другу инфраструктуру и посредно живот и 

здравље људи што упућује на закључак да могу настати нежељене штетне последице по 

штићене вредности. 

 

5. НЕДОСТАТАК ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 

 У  јуну 2006. године отворено је ново постројење за пречишћавање воде за пиће 

капацитета 150 м
3
 воде на сат које је обезбедило снабдевање са квалитетном водом за пиће 

грађане Бачке Тополе. Последице по здравље становништва су мале што упућује на закључак 

да не могу настати нежељене штетне последице по штићене вредности, па нису предмет 

анализе ове Процене 

 

6.  ЕПИДЕМИЈЕ И ПАНДЕМИЈЕ 

 Епидeмиjе зaрaзних бoлeсти нису у блиској и даљој прошлости директно утицале на 

угрожавање штићених вредности општине Бачка Топола, па нису предмет анализе ове 

Процене. 

 

7.  БИЉНЕ БОЛЕСТИ 

 Биљне болести нису у блиској и даљој прошлости директно утицале на угрожавање 

штићених вредности општине Бачка Топола, па нису предмет ове  анализе Процене. 

 

8.  БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА 

 Болести животиња нису у блиској и даљој прошлости директно утицале на 

угрожавање штићених вредности општине Бачка Топола, па нису предмет ове анализе 

Процене. 

 

9. ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ, ПОЖАРИ НА ОТВОРЕНОМ 

 Пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају живот и здравље 

људи, материјална добра и животна средина.  Пошто на територји општине постоје субјекти 

који имају у процесу производње запаљиве течности и гасове, ова опасност ће бити посебно 

обрађена јер су могуће последице по штићене вредности. Последице могу бити директне по 

здравље становништва, економију, екологију што упућује на закључак да могу настати 

нежељене штетне последице по штићене вредности. 
 

10. ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКЕ НЕСРЕЋЕ 

 Техничко-технолошке несреће се односе на експлозије или на изливање и 

неконтролисану експанзију експлозивних, отровних и запаљивих материја који могу настати у 

постројењима, складиштима и у промету, људском или техничком грешком као и услед 

терористичких активности. У претходним годинама није било случајева ТТ несрећа на 

територији општине које би угрозиле штићене вредности. ТТ несреће могу изазвати озбиљне 

последице по  штићене вредности општине, посебно на живот и здравље људи што упућује на 

закључак да не могу настати нежељене штетне последице по штићене вредности. 

 

11. НУКЛЕАРНИ И РАДИОЛОШКИ АКЦИДЕНТИ 

 Процена за ову врсту опасности се израђује искључиво на нивоу Републике Србије 
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12. СТАЊЕ НУКЛЕАРНИХ ОБЈЕКАТА КАО И ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

 НУКЛЕАРНИХ И / ИЛИ РАДИЈАЦИОНИХ АКЦИДЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 Стање нуклеарних објеката није у блиској и даљој прошлости директно утицало на 

угрожавање штићених вредности општине Бачка Топола, па нису предмет ове анализе 

Процене. 

 

13. ОПАСНОСТ ОД ТЕРОРИСТИЧКОГ НАПАДА 
 Израђује се на нивоу Републике Србије.  

 

 Извод из прелиминарне идентификације опасности које могу имати утицај и угрозити 

штићене вредности:  

 

Табела : Прелимининарна идентификација опасности 

ОПАСНОСТИ 

ШТИЋЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

Живот и здравље 

људи 

Економија/ 

екологија 

Друштвена 

стабилност 

1 
Земљотреси                                        

Могуће последице 

2 

Поплаве                                               

Могуће последице 

3 
Екстремне временске појаве            

Могуће последице 
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I 
 

 

 ЗЕМЉОТРЕСИ 
 
 

1.  Идентификација потенцијалне опасности од земљотреса 

  

 Идентификација потенцијалнe опасности од земљотреса врши се на основу свих 

прикупљених података и сагледавања стања у општини, узимајући у обзир квалитет градње, 

степен оронулости, карактеристике земљишта на којем су објекти изграђени, типа објеката, као 

и последице идентификованих земљотреса. 

 

1.1.  Постојање система за идентификацију, обавештавање и евиденције 

 

 Нема података о постојању система за идентификацију, обавештавање и евиденције. На 

основу тога може се закључити да се на територији општине Бачка Топола не примењују ови 

елементи као мера превенције и да постоји потреба за изградњом система. 

 

1.2.  Густина насељености и величина животињског фонда 

 

 Према последњем попису 2011. године, општина Бачка Топола има укупно 33.321, а 

град Бачка Топола 14.573 становника. У односу на 2002. годину бележи се пад становништва за 

4924. или 12,88%.  Полна структура од укупног броја становника: жена 17083 (51,27%), 

мушкараца 16238 (48,73). Старосна структура укупног броја становника: 

- 0-19 година живота       6.295 (18,89%) 

- 20-59 година живота     18.517 (55,57%) 

- 60-више година живота     8.509 (25,54%) 

Градско становништво  14.573 (43,73%), мушкарци 6948 (47,67%), жене 7625 (52,33%) 

Сеоско становништво  18.748 (56,27%), мушкарци 9290 (49,55%), жене 9458 (50,45%) 

Пунолетно становништво 27.769 (83,34%) 

Просечна старост  43,2 године 

 Површина општине је 596км
2
, 23 насељена места, просечна величина насеља је 25,9км

2
. 

Општина Бачка Топола припада подручјима са просечном густином насељености од 50-74 

становника на 1 км
2
. Подаци су приказани у графикону број 10. По подацима РЗС из 2016. 

године, густина насељености је 53 становника на 1 км
2
. 

 

 
Графикон 10. Број становника по 1 км

2
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 Сточарство у општини је  саставна компонента  аграрне економије, а број и врста стоке 

потврђују значајну улогу сточарске  активности. Преглед стоке је дат у табели 57.  

 

Општина Бачка 

Топола 

Говеда Свиње Овце Козе Живина 

11767 114188 6401 1299 482729 

Коњи 
Магарци/муле/

мазге 
Кунићи Нојеви 

Пчеле-

газдинства 

291 19 806 7 2017 

Табела 57. Број говеда, свиња, оваца, коза и живине 

 

1.3. Морфологија и састав земљишта 

  

 У геолошком погледу подручје општине Б.Топола је лесно подручје, састављено од 

фине ситне субаерске прашине која је прекривена хумусним слојем дебљине 40-80cm. Дебљина 

лесне наслаге износи 10m. Надморске висине се крећу од 93-125m. Лесна зараван на овом 

простору има пад према Великом Бачком каналу. Испод квартарних наслага постоје врло 

моћне наслаге терцијера чија се дебљина од Дунава према истоку постепено повећава. Подлогу 

терцијарних наслага чине мезозојске формације, магматске стене и веома стари палеозијски 

слојеви. Хемијским и ерозивним процесима које је вршила атмосферска вода настала су 

удубљења различитог облика. Најтипичнији облици су предолице и долови. Брежуљци и 

интерколинске депресије дају терену валовит изглед. Конфигурација самог терена условила је 

и морфологију насеља. Сва насељена места у општини Бачка Топола лоцирана су у северном 

делу Бачке, на централном делу Бачке лесне заравни. Насеља леже на терену чији су рељеф 

условиле лесна зараван Телечка и долине свих речица. Лесна зараван на овом простору има пад 

према Великом Бачком каналу. Највећи облици рељефа у околини идентични су са облицима 

рељефа које сусрећемо на лесним терасама. То су углавном ерозивно-акумулативни и 

хемијско-ерозивни облици. Ерозивно-акумулативним радом ветрова створени су брежуљци и 

интерколинске депресије, предолице или лесне вртаче. Брежуљци и интерколинске депресије 

дају терену валовит изглед. Поменути облици имају правац север-југ, односно, нагињу правцу 

северозапад-југоисток. Највише се истичу округле, дугуљасте, а присутне су интерколинске 

депресије неправилног облика и крећу се од 100-300 m у пречнику. Педолошка карта општине 

Б.Топола приказана је на шеми 1. 

 На територији општине Бачка Топола постоји више типова земљишта што се може 

видети и у табели број 58. 

 

 
Табела број 58. - Типови земљишта на подручју општине Бачка Топола 

 

1.4. Сеизмолошке карте 

 

 Сеизмолошке послове од посебног интереса за Републику Србију обавља Сеизмолошки 

завод Републике Србије основан 1906. године. Данас, сеизмолошку мрежу овог завода 

сачињавају централна (стална) сеизмолошка станица у Београду и 9 теренских (привремених) 

сеизмолошких станица у Србији. Оне су опремљене системом за дигиталну аутоматску 

сеизмолошку аквизицију. У  прилозима 1., 2. и 2.а. Процене угрожености приказане су мапе 

Републичког сеизмолошког завода Србије на којима се види сеизмичка активност Општине 

Бачка Топола и шире околине за повратне периоде од 95., 475. и 975. година. 
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1.5. Сеизмичке карактеристике терена 

 

 Према геолошкој подлози, терене Општине делимо у четири групе стабилности према 

следећим категоријама: условно повољни терени, неповољни терени, терени алувијалних равни 

који су угрожених високим нивоом површинских и подземних вода и веома неповољни терени. 

Клизишта нема. На основу постојеће сеизмолошке карте, утврђено је да се територија Општине 

за повратни период од 95 година налази у зони 5
0
MCS сеизмичке скале, док се за повратни 

период од 475 година налази у зони 6
0
-7

0 
MCS, за повратни период од 475 година налази у зони 

7
0 

 MCS сеизмичке скале. Интензитет земљотреса који се, по најгорем сценарију, може 

догодити на територији Општине, износи максимално 7
0 
MCS. Последице земљотреса, уколико 

би се јавиле код интензитета од 6 и више степени MCS на објектима изазвала би знатна 

оштећења.. 
 

1.6.  Мере заштите у урбанистичким плановима и градњи 

 

 Кроз укупан историјски развој у Бачка Тополама  и осталим насељеним местима било је 

заступљено неколико типова кућа од којих се већина још увек може видети, а то су једноставне 

колонистичке куће, куће на бразду и преке куће. Почетком XX века почиње градња кућа по 

унапред  осмишљеном плану које гради имућније становништво као и куће грађене након II 

Светског рата, а оне се сматрају савременим кућама. Почетком XIX века почиње масовнија 

производња цигле и црепа, а тиме и изградња кућа од тврдог материјала. Почетком XX века 

граде се савремене планске куће. Један од  последњих стадијума развоја стамбених кућа била је 

изградња  посебног типа савремене куће током седамдесетих, осамдесети и деведесетих година 

XX века. Овај период је најмасовнији  у подизању спратних кућа са  претежно двоводним 

крововима, а балконом на предњој фасади. Регулациону  уличну линију формирају дворишне 

ограде, док су куће делимично увучене. Куће из овог периода су углавном саграђене према 

плановима од стране  стручних бироа за  пројектовање. У табели 58. дат је Преглед стамбених 

јединица по врсти, времену градње и  врсти материјала
15

. 

 

 

ВРСТА 

ЗГРАДЕ 

ВРЕМЕ ИЗГРАДЊЕ 

Пре 

1919 

 

1919-1945 

 

1946-1960 

 

1961-1980 

 

1981-2000 

2001-2006 

и касније 

 

СВЕГА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Са једним станом 2650 1937 1871 3222 1914 181 12775 

Са два стана 63 42 273 287 116 2 783 

Са три и више станова 39 24 169 919 309 6 1466 

Остало 2 3 1 - 2 - 8 

Нестамб. зграде 14 2 - 1 1 - 18 

Свега 2768 2008 2314 5436 2342 189 15057 

Изграђен од тврдог 

материјала 
705 644 1142 3519 2183 160 8383 

Табела 58. Преглед стамбених јединица по врсти, времену градње и  врсти материјала 

 

 У табели 59. дат је Преглед стамбених јединица по власништву 

 
 

 

Општина 

 

Станови 

 

Приватна 

својина 

Државна 

својина 

Остали 

облици 

1 2 3 4 5 

Бачка Топола 15329 13724 164 161 

Град 6277 5707 75 49 

ОСтало 9052 8017 89 112 

Табела 59. Преглед стамбених јединица по власништву 

  

                                                 
15 Попис становништва 2011. године, Књига 27, страна 172-173 
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 У табели 60. дат је Преглед стамбених јединица према броју домаћинстава и лица
16

. 
 

НАСЕЉЕ 

 

Настањени 

станови 

Ненастањени 

станови  

1 3 4 

УКУПНО 12706 18 

Стамбене јединице са 1 домаћинством 12475 18 

Стамбене јединице са 2 домаћинства 219 - 

Стамбене јединице са 3 и више домаћинстава 12 - 

Број домаћинстава 12950 18 

Број лица у стану 32954 38 

Стамбена јединица са 1 лицем 3346 9 

Стамбена јединица са 2 лица 3500 4 

Стамбена јединица са 3 лица 2571 1 

Стамбена јединица са 4 лица 2144 2 

Стамбена јединица са 5 лица 740 2 

Стамбена јединица са 6 лица 286 - 

Стамбена јединица са 7 и више лица 119 - 

Табела 60. Преглед броја објеката за колективно становање 

  

Типови зграда у општини Бачка Топола: 

 

1.  Зграде грађене од набоја, черпића и зграде од тврдог материјала зидане у блатном 

 малтеру; 

2.   Зграде грађене од опеке зидане у кречном и продуженом малтеру, зграде од блокова и 

 камена и зграде које су делимично грађене у комбинацији са дрвеним констрикцијама; 

3. Армирано-бетонске грађевине, објекти грађени од челичне и дрвене конструкције. 

 

Могућа оштећења на зградама: 

 

- Лакша - Ситне пукотине у малтеру, осипање комадића и љускица малтера и боје са 

зидова и таваница; 

- Умерена - Мање пукотине у зидовима, падање крупних комада малтера, падање 

црепова са крова, појава пукотина на димњацима и опадање делова димњака; 

- Тешка - Веће и дубље пукотине у зидовима, рушење димњака; 

- Разарање - Пуцање зидова, зјапеће пукотине, делимично рушење објеката, разарање 

конструктивних веза, рушење унутрашњих зидова. 

 Код прве групе објеката настала би тешка оштећења, код друге лакша оштећења, а код 

треће лакша оштећења, али појединачна. Поред оштећења на стамбеним зградамаа долазило би 

до делимичног оштећења на водоводној и гасоводној мрежи и самим тим до прекида и 

отежаног снабдевања пијаћом водом, а код истицања гаса претила би могућност избијања 

пожара. Могуће су појаве пожара мањих локалних размера. Оштећења на електричној и 

телефонској мрежи изазвало би прекид снабдевања електричном енергијом и прекид и отежано 

функционисање телефонског саобраћаја и приступа интернету.  

 Будући да је повредљивост нешто што се тешко може квантификовати ипак је нужно да 

се повредљивост дефинише преко типа зграде. Приликом израде процене узета је у обзир и 

чињеница да повредљивост па и оштећења од земљотреса, и у коначном штете, зависе и од 

других фактора, као што су степен оронулости, квалитет градње, неправилност облика и врло 

значајне карактеристике локалног тла. Табела 61. приказује поделу објеката у класе 

повредљивости. 

 Објекти и погони на територији Општине који су грађени пре земљотреса у Скопљу 

1963. године, нису били грађени уз поштовање обавезних техничких прописа за грађење у 

сеизмичким подручјима, који су донесени 1964. године, а након катастрофалног земљотреса у 

Скопљу 1963. године, као и у складу са новим Правилником из 1981. године о техничким 

                                                 
16

 Попис становништва 2011. године, Књига 26. 
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нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким областима и који задовољавају 

строге стандарде Европске уније.  

 
 Тип објекта 

 

Класа повредљивости 

A B C D E F 

 

 

 

Зидане  

конструкције 

Ломљени камен                                                          М1 О      

Непечена опека (ћерпич)                                           М2 О xxx     

Обичан камен                                                             М3 I---- O     

Масиван камен                                                           М4  xxx O xxx   

Неармирана опека/бетонски блокови                      М5 I---- O ----I    

Неармирани зидови са армираном  

међуспратном конструкцијом                                  М6 
 xxx O xxx   

Армирана или везана зидана конструкција            М7   I---- O xxx  

 

 

Армирано 

бетонске 

Рамови без асеизмичке градње                               RC1 I---- ----- O xxx   

Рамови уз умерен степен асеизмичке градње  I---- ----- O xxx  

Рамови уз висок степен асеизмичке градње    I---- ----- O xxx 

Зидови без асеизмичке градње                               RC2  I---- O xxx   

Зидови уз умерен степен асеизмичке градње   I---- O xxx  

Зидови уз висок степен асеизмичке градње    I---- O xxx 

 Челични објекти                                                            S   I---- ----- O xxx 

Објекти од дрвене грађе                                              Њ  I---- ----- O xxx  

Табела 61: Подела објеката у класе повредљивости 

 
О                   Највероватнија класа повредљивости  

хххх              Вероватни распон  

----I                Распон мање вероватних, изузетних случајева  

 

 

1.7.  Квалитет градње 

 

 Низак квалитет старих зиданих конструкција представља изражен хазард у зонама 

високе сеизмичке опасности на територији општине. Објекти општине су у зависности од 

намене и пројектних захтева изграђени су према следећем: 

- зграде од необрађеног камена,  

- обичне зграде од опека, зграде од великих блокова и зграде од префабрикованих 

материјала, 

- армиранобетонске грађевине и солидно грађене дрвене грађевине. 

 Све мање се у објекте уграђује арматура од гвожђа, а све се више на циглу лепи 

стиропор. Лош квалитет градње може се уочити на објектима који не испуњавају основне 

функционалне, техничке и естетске норме, што битно утиче на квалитет живљења и сигурност 

у случају земљотреса. За подручје општине тренутно нису доступни довољни поуздани подаци 

у облику опсежних база података о карактеристичним типовима грађевина, њиховој 

распрострањености и очекиваној рањивости, потребни за процену ризика од земљотреса. 

 

1.8.  Учесталост, интензитети и епицентри потреса у задњих 50 година  

 

 На територији Општине нису регитровани земљотреси, али је у периоду од 1976.- 2013. 

године на територији Западно Бачког округа било регистровано 12. земљотреса (удаљеност од 

Сомбора је 47 км) што се може видети из следеће табеле 62.  

 
Год. Месец Дан Сат Минут S Lat Lon H(Km) Mw 

1981 9 5 12 30 28 45.804 18.958 3 3.0 

1982 1 4 18 14 5 45.912 19.078 30 3.0 

1986 10 19 12 12 31 45.751 19.005 23 3.2 

1998 1 28 23 49 1 45.600 19.500 1 2.8 

1998 1 29 0 11 1 45.590 19.490 1 3.0 

1998 1 30 22 36 1 45.610 19.510 1 2.8 
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2006 8 1 7 38 51 45.811 18.904 6 2.6 

2006 8 1 7 58 24 45.809 18.875 18 2.2 

2006 8 2 0 3 55 45.933 19.027 6 1.7 

2006 8 20 8 51 41 45.851 18.907 9 2.1 

2007 4 21 23 40 49 45.510 19.210 15 1.8 

2012 6 7 8 44 5 45.558 19.385 5 1.8 

Табела 62. - Регистровани земљотреси у периоду од 1976.- 2013. године на територији Западно Бачког 

округа 

 На територији општине Бачка Топола није било регистрованих земљотреса, што се 

може видети и на слици 18. 
 

 
Слика 18. Карта епицентара земљотреса за период 1456-2012. године 

Извор: Републички сеизмолошки завод  

http://www.seismo.gov.rs/Seizmicnost/Karta_epicentara_c.pdf 

 

1.9.  Последица потреса по сеизмичким зонама за стамбене, јавне, индустријске и друге 

објекте коришћењем MCS  

 

 Последице земљотреса на штићене вредности општине су: деформације носећих 

конструкција, урушавање објеката, изливање течних и гасовитих материја, велика материјална 

штета и еколошке катастрофе, урушавање саобраћајне и комуналне инфраструктуре, покретање 

пожара. При интезитету земљотреса од 7°MCS могу се очекивати велика оштећења старих кућа 

и објеката који су рађени без армиранобетонских хоризонталних и вертикалних укрућења, док 

се на објектима ојачаним армирано бетонским елементима могу очекивати напрслине и 

деформације. Биолошка контаминација, која се због разарања водоводних и канализационих 

инсталација и ремећења активности у комуналној хигијени, скоро је редовна пратећа појава 

земљотреса и може допринети до појаве заразних болести на погођеном подручју. На 

територији Општине до сада није било земљотреса и нису имали последица по објекте. 

 

1.10.  Могуће последице (могући број угроженог становништва, могућа оштећења и 

уништења материјалних и културних добара и могућа угроженост животне средине-

ваздух, земљиште, вода, биљни и животињски свет)  

 

 Услед земљотреса може доћи до настанка техничко-технолошког удеса на 

постројењима са опасним материјама као и приликом њиховог транспорта. Угрожене су све 

фабрике и постројења које се налазе на територији општине. У таквим околностима постоји и 

велика  могућност настанка пожара. У случајевима разорног земљотреса могу се очекивати 

урушавања стамбених објеката као и индустријских што би за последицу имало велике 

материјалне штете и еколошку катастрофу услед изливања течних горива и мазива, 

неконтролисаног испуштања гасова (азот, аргон и други технолошки гасови).   
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Опасности од ефеката на земљину површину: На територији општине Бачка 

Топола могући су следећи ефекти земљотреса на земљину површину: Зарушавање земљаних 

ископа или започетих градњи. 

 Опасности од ефеката на стамбене и друге објекте: Земљотрес јачине од 7°MCS би 

изазвао оштећења комплетне инфраструктуре. Првенствено су могућа оштећења спојева и 

цевовода испод површине тла. Пуцање водоводних и канализационих цеви као и пуцање гасне 

мреже. Путна инфраструктура би била оштећена. На појединим деловима путне 

инфраструктуре се очекују веће пукотине које би привремено онемогућиле коришћење тих 

путева за безбедан сабраћај. Мостови на водотоцима такође могу бити оштећени и 

онемогућити безбедан саобраћај. Оштећења објеката високоградње услед земљотреса зависе од 

конструкције које можемо сврстати у три основне групе: 

- I група:  Зграде од меког материјала, 100% оштећења 

- II група:  Зграде од тврдог материјала, 25-30% оштећења 

- III група: Скелетни системи од армираног бетона, 10% оштећених објеката. 

 Оштећење културних добара попут верских објеката је реално за очекивати, 

првенствено из разлога старости тих објеката. Од привредних објеката готово сви би претрпели 

одређена оштећења, а најгоре би прошли стари објекти попут штала, свињаца и других објеката 

за узгој стоке где би био одређени број угинућа стоке услед урушавања делова тих објеката. 

 Врсте објеката и могући ефекти: Генерално посматрано – на територији општине 

најзаступљенији објекти су објекти од цигле без армирано бетонских учвршења и/или само са 

армиранобетонском међуспратном конструкцијом припадају класи повредњивости B. 

Подједнако су заступњени и у општинским и у сеоским срединама 

              Могући ефекти на мостове и путеве: У односу на опасности од земљотреса, а према 

досадашњим искуствима, мостови и путеви су стабилне грађевине. Због карактеристике 

подлоге, треба очекивати могуће деформације пута на  правцу. Оштећена саобраћајна 

инфраструктура онемогућава долазак и пристуо угроженим објектима и људству, успорава рад 

спасилачких субјеката, онемогућава расчишћавање терена и друге активности везане за област 

заштите и спасавања у случају настанка земљотреса. Појава земљотреса угрожава саобраћајну 

инфраструктуру на територији општине на неколико начина: 

- непосредним оштећењем или рушењем мостова преко водотокова - долази до прекида 

на комуникацијама,  

- непосредним оштећењем пута и железничке пруге услед гибања земљишта или 

стварањем расцепа на земљишту: имајући у виду карактеристике подлоге, треба очекивати 

извесне деформације пута на правцима: Бачка Топола - Нови Сад, Бачка Топола - Сомбор, 

Бачка Топола - Кула, Бачка Топола-Суботица; 

- оштећењем или рушењем железничке станице; 

- затварањем улица рушевинама - улице у граду би биле оптерећене рушевинама, што би 

отежавало прилазе и пролазе; 

               Могући ефекти на водоводну и канализациону мрежу: Могућ је прекид водоводних 

и канализационих мрежа због старости цеви. Водопривредна инфраструктура је врло осетљива 

на опасности од земљотреса. Посебну врсту осетљивости имају објекти водоснабдевања, јер је 

водоснабдевање битан чинилац за живот и рад становништва. Могуће последице земљотреса 

по водопривредну структуру биле би следеће: 

- оштећења или рушења објеката за водоснабдевање: водоизворишта, постројења за 

прераду-пречишћавање воде..., 

-  замућивање воде за пиће (од слабог до потпуног) на извориштима, чесмама и у 

бунарима, 

-  пресушивање изворишта, чесама и бунара, 

-  оштећења или рушења водних објеката, 

-  стварање услова за појаву епидемија/епизоотија становништва и животиња, 

-  оштећења канализационе мреже услед гибања тла и појаве клизишта, 

-  изливање септичких јама чиме би се стварали предуслови за развој зараза. 
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 Могући ефекти на електро и ПТТ мрежу: Не очекују се веће последице по прекид 

електро и ПТТ мреже. Могуће последице земљотреса на дистрибуцију електричне енергије би 

биле следеће: 

- оштећења далеководне мреже, кидање проводника далековода са изазивањем пољских 

и шумских пожара, 

- оштећење или рушење трафопостројења, а то би изазвало накнадне последице – кидање 

проводника, пожаре и др., 

- оштећења средњонапонске и нисконапонске мреже, рушење стубова, кидање 

проводника, појава настрадалих лица, појава пожара на стамбеним и привредним објектима, 

- оштећења или рушења трафостаница са појавом пожара уз присуство поасне материје – 

трансформаторског уља, 

- прекид снабдевања становништва водом са локалних изворишта, 

- оштећења бензинских и гасних станица са мањим складишним капацитетима.  

 У том случају територија општине би остала без струје, што само по себи проузрокује 

накнадне последице. У случају земљотреса на електроенергетским објектима интервенишу 

искључиво оспособљена лица–радници Електродистрибуције по плану Електродистрибуције за 

случај земљотреса. 

 Телекомуникациона инфраструктура: Могуће последице земљотреса на 

телекомуникационој инфраструктури биле би следеће: 

- у области аудио и аудио-визуелнх медијских услуга дошло би до прекида рада или до 

отежаног рада; 

- фиксна телекомуникациона мрежа са својом инфраструктуром би била у прекиду; 

- дошло би до оштећења чворне АТЦ и ТТ каблова капо и других објеката 

телекомуникационог система (репетитори, антенски стубови и др). 

 Последице би се огледале у отежаним телекомуникацијама на дуже или краће време, а 

у неким случајевима (услед рушења антенских стубова и нестанка струје) дошло би до 

потпуног прекида. 

Могући ефекти на насип дуж реке - не постоје насипи, тамо где их има насипи не би 

претрпели оштећења. 

Могући ефекти на промену режима подземних вода: не би било промена режима 

подземних вода. 

Друге  (секундарне)  опасности од ефеката земљотреса: секундарне или накнадне 

опасности од ефеката (изненадност и рушење) земљотреса нису ништа мање важне за процену 

од претходних ефеката, чак могу бити сложеније. Од секундарних или накнадних опасности 

могу се појавити: 

- опасности од пожара и експлозија, 

- опасности од цурења, изливања или растурања опасних гасовитих, течних или чврстих 

материја,   

- Опасности по становништво: стање панике, настанак трауматозних стања, пре свега 

психогеног карактера,  појава разних структура повреда, појава услова за настанак разних 

заразних обољења, потреба за миграцијом ради решавања социјалних и социјално-

медицинских проблема.  

 Одређени број мртвих лица: Појава одређеног броја мртвих лица је последица рушења 

објеката, али то може бити и појава пожара, присуство струје или присуство неке отровне 

материје у срушеном објекту у коме се лице налазило. Због изненадности појаве земљотреса 

рачуна се да би дошло до смртности код 0,01 % становника. 

 Одређени број повређених и оболелих лица: У земљотресу доминирају повреде 

различитих структура и појаве болести психогеног карактера, при чему се рачуна да би било до 

5% повређених и оболелих које би требало медицински обрадити.  

 Одређени број лица налазило би се у рушевинама:  Од укупног броја повређених и 

оболелих рачуна се да би се 1% налазило под рушевинама. 

 Одређени број породица (становника) остао би без средстава за живот: Одређен 

број породица ће остати у потпуности без средстава за живот услед рушења објеката који су 
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уједно захваћени и пожаром. Рачуна се да би такав број био 0,2%. Збринути и склоњени  око 

0,3%. 
 Настанак услова за појаву заразних обољења: Срушени објекти, погинули људи, 

угинуле животиње, покидана канализациона мрежа; изливене септичке јаме; замућени  бунари, 

под одређеним временским условима, представљају основу за појаву заразних обољења и код 

људи и код животиња. Уколико се заразна обољења прошире, онда то постаје епидемија. 

Највероватнији извор појаве заразних обољења би била бактериолошки неисправна вода за 

пиће, којом се могу пренети углавном узрочници цревних заразних болести. Вероватноћа 

појаве заразних болести је већа у МЗ Бачка Топола него у сеоским месним заједницама. 

 Здравствена и социјална заштита:  Специфичност установа здравствене и социјалне 

заштите у случају земљотреса се огледа у томе што при наступу ове елементарне непогоде, у 

ситуацији када је угрожено становништво, треба да испуњава своју функцију здравствене и 

социјалне заштите, учествујући у спасавању и збрињавању становништва на угроженом 

подручју, и истовремено и свог људства и материјалних добара на својој локацији. Друга 

специфичност ових установа се огледа у томе што у моменту настанка земљотреса у свакој 

установи може да се нађе један број корисника здравствених услуга, што дневно може да буде 

око 100-150 лица. Могуће последице земљотреса у области здравствене заштите се огледају у 

следећем: 

-  оштећења или рушења објеката здравствених установа, 

-  оштећења рендгена, 

-  оштећења лабораторија и лабораторијских средстава и опреме, 

-  оштећења хируршких објеката и опреме, 

-  један број трауматизованих лица, корисника здравствених услуга, 

-  један број повређених лица – радника установа и корисника услуга, 

-  нестанак грејања, струје и воде у здравственим објектима, 

-  оштећења електричних, гасних, водоводних и канализационих инсталација, 

-  нестанак телекомуникација, 

-  отежано или немогуће коришћење санитетских возила, 

-  хитно измештање и збрињавање тежих болесника, 

-  оштећења или рушења апотека и евентуално растурање медикамената. 

 Објекти из области здравствене и социјалне заштите који могу бити угрожени 

земљотресом су: Дом здравља Бачка Топола са амбулантама у околним насељима као и апотеке 

у граду и при општинским насељима. 

 Могуће последице земљотреса по животну средину се огледају у свему што нас 

окружује, односно свега онога са чиме је директно или индиректно повезана човекова животна 

и производна активност, што би се огледало у следећем: 

- загађењима атмосфере услед могућих пожара у којима су присутне опасне, нарочито 

 отровне материје; 

- загађења хидросфере (загађење водотокова, изворишта воде, вештачке акумулације); 

- пресушивање  водотокова и стварање нових  водотокова; 

- појава раседа, пукотина, набора на земљиној површини;   

- појавама ликвефакције тла (када се земљиште услед растресања почне понашати као 

 течност); 

 Подручја под шумом могу бити земљотресом оштећена, деградирана-може доћи до 

промена читавих природних, физичких, здравствених или естетских вредности. Заштићена 

природна добара  могу бити земљотресом оштећена, деградирана-дошло би до промена 

њихових вредности. Може се очекивати,  услед пуцања појединих цевовода да би одређене 

материје доспеле у животну средину и угрозиле је. Пуцање канализационих цеви би довело до 

загађења тла фекалним и отпадним водама које би могле да буду изазивачи појединих заразних 

болести. Могуће је пуцање гасовода и гасне мреже. Неких других већих загађења животне 

средине не би требало да буде. 

 
 Снабдевање становништва храном: са аспекта процењивања могућих опасности од 

елементарних непогода и других несрећа у прехрамбеној индустрији, посебно од земљотреса, 
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од значаја су: производни објекти са постојећим технолошким процесом; хладњаче; магацини; 

силоси. Замљотрес би код ових објеката изазвао оштећења или рушења што би угрозило 

чување и складиштење хране. Међутим, храна као производ прехрамбене индустрије, поред 

опасности од земљотреса, константно је изложена и другим штетним утицајима који утичу на 

њен квалитет, а то су: остаци пестицида у њој, остаци ветеринарских лекова, остаци адитива, 

присуство токсичних материја до којих долази приликом термичке обраде, остаци средстава за 

хигијену, присуство мигрирајућих штетних група из амбалаже. Земљотресом могу бити 

угрожени и: 

1.  објекти млинско-пекарске индустрије која је најзаступљенија грана прехрамбене 

 индустрије, 

2.  трговинско-продајни објекти који су у приватном власништву и који су мањег 

 капацитета. 

 

1.11.  Психолошки ефекти и могућа повређивања, могући број угроженог становништва

  

 Земљотрес је увек изненадна појава и опасност за становништво, посебно ако настане 

ноћу, а својим ефектима код становништва изазива стање панике, настанак трауматозних 

стања, пре свега психогеног карактера; изазива појаву разних структура повреда; ствара услове 

за настанак разних заразних обољења; проузрокује потребу за миграцијом ради решавања 

социјалних и социјално-медицинских проблема. Могуће последице земљотреса по 

становништво непосредно се везују за примарне и секундарне опасности од ефеката 

земљотреса, а огледају се у следећем: траума повезана са великом несрећом као што је 

земљотрес утиче на појединце због саме изложености таквом догађају и његовим последицама. 

Облици психичких реакција и психопатолошких поремећаја током земљотреса код људи могу 

бити различити. Најчешће су то страх, анксиозност, паника, кризно стање и продужено стресно 

реаговање. На местима у којима борави већи број људи у затвореним просторима (вртићи, 

школе, тржни центри, позоришта, спортски објекти) јавља се масовна паника и тада долази до 

страдања људи током напуштања објеката.  

 

1.12. Оштећење инфраструктуре  

 

 Европска Макросеизмичка Скала дефинише пет степени оштећења и то на зиданим 

објектима и на објектима од армираног бетона.  

 Класификација оштећења на зиданим објектима: 

- Степен 1: Лака оштећења: Занемарљиво мало до једва осетно оштећење (без оштећења 

носеће конструкције); ''једва видљиве прслине на врло малом броју зидова; опадање малтера 

само на малим по-вршинама. Падање невезаног камена са горњих делова објеката само у врло 

малом броју случајева''.  

- Степен 2: Умерено оштећење (мало оштећење носеће, умерено оштећење неносеће 

конструкције); ''прслине на многим зидовима; опадање малтера са прилично великих 

површина; одваљивање делова димњака''.  

- Степен 3: Знатно до јако оштећење (умерено оштећење носеће, јако оштећење неносеће 

конструкције); ''велике и дугачке пукотине на већини зидова; оребрени црепови и црепови од 

шкриљца померају се и падају''; Димњаци се ломе на нивоу крова; долази до лома  појединих 

елемената неносеће конструкције».  

- Степен 4: Врло јако оштећење (тешко оштећење носеће, врло тешко оштећење неносеће 

конструкције); ''озбиљни ломови на зидовима, делимично рушење носеће конструкције'';  

- Степен 5: Разарање (врло јако оштећење носеће конструкције) ''потпуно или скоро 

потпуно рушење''  

 Класификација оштећења на објектима од армираног бетона:  

- Степен 1. Занемарљиво мало до једва осетно оштећење (без оштећења носеће 

конструкције); ''танке прслине у малтеру на оквирним елементима и преградним зидовима''.  

- Степен 2. Умерено оштећење (незнатно оштећење носеће конструкције, умерено 

оштећење неносеће конструкције); ''једва видљиве прслине на стубовима и гредама; опадање 
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малтера на спојевима висећих зидних оквира; прслине на преградним зидовима; опадање 

малтера и кртих облога са неких делова зидова''.  

- Степен 3. Знатно до јако оштећење (умерено оштећење) носеће конструкције јако 

оштећење неносеће конструкције); ''пукотине на стубовима уз одвајање комада бетона; 

пукотине на гредама''.  

- Степен 4. Врло јако оштећење (јако оштећење носеће, врло јако оштећење неносеће 

конструкције); ''озбиљно оштећење на спојевима скелета зграде уз разарање бетона и 

огољевање арматуре; делимично рушење; искошавање стубова''.  

- Степен 5. Рушење (врло јако оштећење носеће конструкције); ''потпуно или скоро 

потпуно рушење''.  

 Најзаступљенији објекти на простору Бачка Топола су објекти од цигле без армирано 

бетонских учвршења и/или само са армиранобетонском међуспратном конструкцијом 

припадају класи повредњивости B. Подједнако су заступњени и у Општинским и у сеоским 

срединама. Потрес јачине 7° MКС има следеће ефекте: 

 Према Меркалијевој скали интензитета земљотреса земљотрес јачине 7 степени ове 

скале окарактерисан је као СИЛАН ЗЕМЉОТРЕС а препознатљив је по следећем: 

а)  Већина становништва је уплашена и покушава да бежи из кућа. Многи тешко 

 задржавају равнотежу у стојећем положају, нарочито на вишим спратовима.  

b)  Намештај се помера а она врста код којег је горњи део тежи од доњег може да се 

 преврне. Многи предмети падају са полица. Вода се прелива и пљуска из посуда, 

 резервоара и бара.  

с)  Многе зграде чија повредљивост спада у класу B, и многе из класе повредљивости C 

 трпе оштећења 2. степена: много објеката из класе А и доста њих из класе B трпе 

 оштећења 3. степена; доста објеката класе А трпе оштећења 4. степена. Оштећења су 

 нарочито приметна на вишим деловима објеката.  

 

1.13. Могућност генерисања других опасности  

  

 Услед земљотреса може доћи до настанка техничко-технолошког удеса на 

постројењима са опасним материјама као и приликом њиховог транспорта. Угрожене су све 

фабрике и постројења које се налазе на територији општине. У таквим околностима постоји и 

велика могућност настанка пожара. Секундарне или накнадне опасности од ефеката 

(изненадност и рушење) земљотреса нису ништа мање важне за процену од претходних 

ефеката, чак могу бити сложеније. Од секундарних или накнадних опасности могу се појавити: 

1. Пожарне опасности: појава пожара на објектима и на отвореном простору услед 

кидања нисконапонске електромреже или услед појаве метана на депонијама. Од пожарних 

опасности долази најчешће због присуства струје у електроинсталацијама у објектима, а такође 

и у уличној електромрежи, као и због присуства лако запаљивих материјала. Овој врсти 

опасности посебно је изложена МЗ Бачка Топола. 

2.  Опасности од експлозија су везане за присуство лако запаљивих и експлозивних 

гасова и лако испарљивих, запаљивих и експлозивних течности и присуство иницијатора 

паљења и експлозије, што најпре може бити присуство струје. Ова врста опасности се 

превасходно везује за све бензинске пумпе и гасне станице, као и дистрибутере гаса. 

3. Опасности од цурења, изливања или растурања опасних гасовитих, течних и 

чврстих материја: ове врсте опасности за територију општине могу имати уско-локални 

карактер, али су могуће услед: 

-  саобраћајног удеса аутоцистерне  са опасним материјама, 

-  исклизнућа и превртања вагона-цистерне на железничкој прузи у захвату територије 

 општине, 

-  већих оштећења пољопривредних апотека где су присутни пестициди, нарочито ако 

 долази до растурања инсектица, 

-  већих оштећења апотека где су присутни медикаменти велике хемијске снаге, 

-  изливања септичких јама чиме се стварају услови за загађења и епидемију. 
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4.  Недостатак воде за пиће услед оштећења система водоснабдевања становништва 

 исправном водом за пиће. 

5.  Услови за појаву епидемије: до могуће опасности од појаве епидемија, нарочито ако 

 је дуг период асанације, може доћи услед: 

-  оштећења и загађења водоизворишта и водоводних инсталација, 

-  загађивања копаних и бушених бунара, 

-  растурања и изливања септичких јама, 

-  загађења хране у магацинима и оштећеним хладњачама, 

-  распадања домаћих и дивљих животиња, 

-  неадекватног примењивања санитарних мера у домаћинствима. 

 Ако би се, на крају, генерализовале опасности од земљотреса, оне би се састојале у 

 следећем: 

- Појава земљотреса до 7
0
 MSC, а нарочито при чему би се појавиле и друге опасности 

секундарног, истовременог или накнадног карактера, угрозила би све штићене вредности: 

живот и здравље људи, економију, екологију и друштвену стабилност што би се огледало кроз 

следеће појаве: велики број трауматизованих и повређених лица; један број лица затрпаних 

рушевинама; један број страдалих лица; један број угинулих животиња; цурење или растурање 

опасних материја; појава пожара на срушеним или оштећеним објектима услед кидања 

електроинсталација или присуства лако запаљивих течности, гасова и материјала; појава хитне 

потребе за организованим водоснабдевањем због оштећене водоводне инфраструктуре; 

учесталије обољевање становништва; могућа појава епидемија; појава потребе за евакуацијом и 

збрињавањем одређеног броја грађана, или само збрињавањем већег броја грађана на лицу 

места. 
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2. 
 

2.1. СЦЕНАРИО - ЗЕМЉОТРЕСИ  

 
 

 Нa oснoву прикупљeних и aнaлизирaних инфoрмaциja у вeзи сa пoтeнциjaлнoм 

oпaснoсти oд земљотреса, a увaжaвajући принципe рeaлнoсти, присуствa мултиризикa и 

стeпeнa нeизвeснoсти пoвeзaнoг сa њим, мoгућe je прeдвидeти слeдeћи сцeнaриo. 

 

2.1.1. Опис нежељеног догађаја 

  

 Према задатим критеријумима процене последица, очекивани интензитет одабраних 

догађаја усклађен је са нивоом сеизмичког хазарда која одговара повратном периоду 

прихваћеном у важећим прописима за пројектовање отпорности на земљотрес (Eurocode 8), 

односно 95 година за највероватнији нежељени догађај и 475 година за догађај са најтежим 

могућим последицама.Територија Општине се према подацима Републичког сеизмолошког 

завода за повратни период од 95 година налази у зони 5
0 

MCS сеизмичке скале, док се за 

повратни период од 475 година Општина налази у зони 6-7
0 
 MCS сеизмичке скале. У складу са 

тим можемо закључити да интензитет земљотреса који се највероватније може догодити на 

територији општине, износи максимално 6
0 
MCS, док може да се очекује али је мање вероватан 

земљотрес јачине 7
0 

MCS. При интензитету земљотреса од 6
0
MCS може се предвидети да ће 

настати оштећења на слабије грађеним објектима. Постоји ризик од повређивања људи као и од 

разних оштећења на инсталацијама, инфраструктури и настанак других директних и 

индиректних штета, док се при интезитету земљотреса од 7
0 

MCS може предвидети да ће бити 

оштећени објекти зидани од меког материјала и цигле при чему ће 25% постати 

неупотребљива, док ће оштећења на објектима која су ојачана армирано бетонским 

конструкцијама бити мања. Ризик од повређивања људи је велики као и разна оштећења на 

инсталацијама, инфраструктури и настанак других директних и индиректних штета. 

 

2.1.2. Узроци настанка нежељених догађаја 

 

 Србија није простор високе сеизмичке активности, али се у њој дешавају земљотреси 

чија магнитуда достиже 5,8 јединица Рихтерове скале. По својој енергији ови земљотреси могу 

бити и рушилачки. Србија се налази у сеизмички активном подручју, у рубном делу тзв. 

Средоземно трансазијске сеизмичке зоне, прецизније Медитерански појас. Узрок настанка 

потреса повезан је с подвлачењем Јадранске платформе под Динариде, као последица кретања 

Афричке плоче у односу на Евроазијску. Раседи као потенцијалне жаришне тачке осим тога 

настају унутар појединих тектонских плоча као последица диференцијалних напрезања у 

Земљиној кори. 

 

2.1.3. Околности настанка нежељених догађаја 

 

 Бачка Топола  до сада није теже страдала од земљотреса. У Општини су се осетили сви 

новији јачи земљотреси (краљевачки, копаонички...) који су уколико јачи изазвали већу 

узнемиреност, нарочито код станара виших спратова. Рушилачком ефекту земљотреса 

доприноси и постојање старих и дотрајалих објеката, као и непоштовање обавезних техничких 

прописа за грађење у сеизмичким подручјима стамбених и пословних објеката. Непланска, као 

и изградња без дозволе  представља такође значајан фактор који доприноси појави већег броја 

срушених или оштећених објеката у случају појаве земљотреса. Квалитетна урбанистичка 

решења представљају значајан предуслов за предупређење рушилачких ефеката земљотреса 

као и за ефикасно предузимање оперативних мера заштите у случају појаве земљотреса. Поред 
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тога постоји и недовољна обученост и опремљеност, прописаним средствима, припадника 

јединице  ЦЗ за заштиту и спасавање из рушевина. 

 

2.1.4. Последице нежељеног догађаја 

 

 Примарне последице: теже и лакше повреде становништва, посебно су угрожена деца, 

труднице и старији људи. У тренутку настанка земљотреса очекује се повећан страх и паника 

код становништва. Рушење стамбених и привредних објеката и пуцање стакла. Долази до 

пуцања водоводне мреже, канализационе мреже као и топловодних и гасоводних цеви.  

Секундарне последице: услед пуцања топловодних и водоводних цеви долази до плављења 

објеката. Услед урушавања индустријских постројења долази до техничко-технолошког удеса 

на постројењима са опасним материјама као и приликом њиховог транспорта. Због изливања 

опасних материја могуће је и загађење животне средине. Угрожене су све фабрике и 

постројења које се налазе на територији општине. У таквим околностима постоји и велика 

могућност настанка пожара. Терцијарне последице: страдање људи и животиња под 

рушевинама у случајевима када им се не може прићи, већи пожари, затровано земљиште и 

ваздух од опасних материја, блокиране саобраћајнице, немогућност снабдевања храном и 

водом, повећана потреба за смештајем. 

 

2.1.5. Постојећи законодавни оквир 

 

 Законом о Републичком сеизмолошком заводу („Службени гласник РС”, број 71/94) 

прописане су надлежности Републичког сеизмолошког завода. Детаљно праћење сеизмичке 

активности на територији Републике Србије и пограничним просторима се врши у циљу 

информисања јавности о главним параметрима земљотреса и процене њихових последица, како 

би се благовремено предузеле неопходне мере помоћи угроженом становништву. Подаци о 

регионалним и далеким земљотресима су потребни за међународну размену података са 

другим сеизмолошким организацијама. 

 На територији Републике Србије успостављен је режим истовременог рада два 

паралелна система телеметријске аквизиције (у Београду и на Дивчибарама) чиме је омогућен 

непрекидан и несметан рад на аутоматској локацији и обавештавању о земљотресима и у 

случајевима када дође до престанка рада једног од њих. Режим 24-часовног осматрања 

омогућава Национална сеизмолошка мрежа станица Републике Србије (18 станица), као и 

коришћење виртуелне сеизмолошке мреже коју сачињавају станице из региона и Европе (30-ак 

станица). 

 Информацију о земљотресу Завод упућује корисницима и ставља је на увид свима 

којима је она доступна путем интернета. Аутоматске информације о земљотресу Завод упућује 

корисницима СМС поруком и ставља је на увид свима којима је она доступна путем интернета 

у року од 5–10 минута након земљотреса, а ревидирану информацију о локацији и интензитету 

у року од 10–20 минута.  

 Одмах након јаког земљотреса, стручне службе Завода обилазе земљотресом погођено 

подручје и прикупљају податке о манифестацијама тог земљотреса на објектима и тлу. На 

основу класификованих података о типовима оштећења и њиховој просторној заступљености 

(користи се Европска макросеизмичка скала), израђују се карте изосеиста које оконтурују 

одређене степене интензитета на том подручју. 

 

2.1.6. Стање и капацитети система заштите и спасавања 

  

 Општина Бачка Топола  располаже сопственим субјектима и снагама заштите и 

спасавања према одлуци о Организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине Бачка Топола, број 82-1/2013-V  од  24. 01. 2013 године.  Преглед и структура 

субјеката заштите и спасавања су дате у Табели број 63. 

 

 



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

122  

 

Редни 

број 
Снаге заштите и спасавања Намена 

Бројно стање/величина/ 

количина 

1 Скуштина општине 

Управљање пословима заштите и 

спасавања 

41 

2 Председник општине 1+2 

3 Општинско веће 11 

4 Општинска управа 60 

5 Оспособљена правна лица 
Извршење послова заштите и 

спасавања у оквиру своје делатности 
32 

6 
Грађани и удружења грађана и 

друге организације 

Извршавање задатака заштите и 

спасавања 
 

Табела бр. 63: Субјекти заштите и спасавања 

 

 Преглед и структура снага заштите и спасавања су дате у Табели број 64. 

 
Редни 

број 
Снаге заштите и спасавања Намена 

Бројно стање/величина/ 

количина 

1 Штаб за ванредне ситуације 
Управљање у ванредним 

ситуацијама 
20 

2 
Јединице цивилне заштите опште 

намене 

Извршавање задатака цивилне 

заштите 
19 одељења/210 припадника 

3 Повереници и заменици повереника 
Извршавање задатака цивилне 

заштите 
15+15 

4 Ватрогасно-спасилачке јединице 
Извршавање задатака цивилне 

заштите 
 

5 Оспособљена правна лица 

Извршење послова заштите и 

спасавања у оквиру своје 

делатности 

32 

Табела бр. 64: Снаге заштите и спасавања 

 

Штаб за ванредне ситуације 

 

 Скупштина општине Бачка Топола, на седници одржаној 06.10. 2016. године, донела је 

Решење бр. 02-142/2016-V о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Бачка Топола,  сходно члану 15. ставу 1. тачка 4, члана 33. ставу 1. тачка 5. Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09, 92/11, 93/12), Уредбе о саставу  и начину 

рада Штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 98/2010), и члана 16. тачка 

20  и 42. тачка 31. Статута општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка Топола”, 

број 15/2008, 1/2009, 6/2010, 9/2012 и 12/2014). Изменама и допунама у ''Сл.листовима општине 

Бачка Топола'' број 5/17, 14/17, 32/17, 8/18, поједини чланови Штаба су замењени. Стање и 

капацитети штаба се виде из Табеле 65. 

 
Број чланова Оспособљеност Капацитет/способност 

20 

Чланови штаба имали посебну обуку 

за рад у штабу за ванредне ситуације, 

кроз програм обуке од 36 часова, са 

тематиком спецификованом за 

доношење одлука у ванредним 

ситуацијама. 

Штаб може да се активира и ради у ванредним 

ситуацијама. Штаб чине: 

Командант штаба – 1 

Заменик команданта штаба –1 

Начелник штаба – 1 

17 чланова 

Табеле 65. Стање и капацитети штаба 

  

 Закључком о образовању стручно оперативних тимова за извршавање специфичних 

задатака заштите и спасавања из 2013. године, образовано је седам тимова за: (Табела 66.)  

 
СТРУЧНИ ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ 

Број 

чланова 
Врста Капацитет/способност 

1 5 

Стручно-оперативни тим за 

сузбијање заразних болести и 

РХБ заштиту 

Вођа тима + 4 члана. СОТ има капацитет за рад.  

Није посебно оспособљаван за рад у ванредним ситуацијама 

2 5 Стручно-оперативни тим за Вођа тима + 4 члана. СОТ има капацитет за рад.  
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евакуацију и склањање Није посебно оспособљаван за рад у ванредним ситуацијама 

3 5 

Стручно-оперативни тим за 

спасавање од пожара, експлозија 

и спасавање од ТТН, односно 

удеса 

Вођа тима + 4 члана. СОТ има капацитет за рад.  

Није посебно оспособљаван за рад у ванредним ситуацијама 

4 6 

Стручно-оперативни тим за 

спасавање од поплава, несрећа 

на води и под водом 

Вођа тима + 5 члана. СОТ има капацитет за рад.  

Није посебно оспособљаван за рад у ванредним ситуацијама 

5 3 

Стручно-оперативни тим за 

сузбијање заразних болести 

животиња 

Вођа тима + 2 члана. СОТ има капацитет за рад.  

Није посебно оспособљаван за рад у ванредним ситуацијама 

6 4 

Стручно-оперативни тим за 

сузбијање заразних болести 

биљака 

Вођа тима + 3 члана. СОТ има капацитет за рад.  

Није посебно оспособљаван за рад у ванредним ситуацијама 

7 6 

Стручно-оперативни тим за 

отклањање последица  енормних 

снежних падавина и ниских 

температура 

Вођа тима + 5 члана. СОТ има капацитет за рад.  

Није посебно оспособљаван за рад у ванредним ситуацијама 

УКУПНО: 4+27, 31 члан 

Табела 66. Стање и капацитети СОТ (стручно оперативних тимова) 

 

Оспособљена правна лица 

 

 Општинског већа општине Бачка Топола на седници одржавној 06.12.2017. године 

Закључком је одредило оспособљена правна лица  за извршавање специфичних задатака ЦЗ  и 

спасавања. Одређено је 32. субјекта. Активирање оспособљених правних лица налаже 

командант Штаба за ванредне ситуације Бачке Тополе. Преглед оспособљених правних лица се 

види у Табели 67. 

 

рб 
Назив привредног друштва и 

другог правног лица 
Делатност 

Област оспособљености 
Способност 

1 2 3 4 

1. ЈКП ''Комград'' Бачка Топола 

Производња и дистрибуција воде 

- Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и 
сличне активности 

- Потребне и пратеће активности 

- Уређење и одржавање паркова, зелених и 
рекреационих површина 

- и друге комуналне услуге 

Оспособљени за своју делатност 
 

2. 
Дом здравља ''Др.Јанош Хаџи'' 

Б.Топола 
Медицинска делатност 

Оспособљени за своју делатност 

 

3. ОО Црвени крст, Бачка Топола 
Хуманитарна организација 

- Социјална заштита 

Оспособљени за своју делатност 

 

4. ДВД ''Хаџи др.Јанош'' Б.Топола Здравствена заштита Оспособљени за своју делатност 

5. ДВД ''Стара Моравица' С.Моравица Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

6. ДВД ''Пачир'' 'Пачир Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

7. ДВД ''Бајша'' Бајша Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

8. ДВД ''Панонија'' Панонија Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

9. ДВД ''Криваја'' Криваја Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

10. ДВД ''Победа'' Победа Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

11. ДВД ''Гунарош'' Гунарош Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

12 ДВД ''Ново Орахово'' Н.Орахово Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

13. ''Криваја'' ДОО Криваја 
Пољопривредна делатност - ратарство и 

сточарство 
Оспособљени за своју делатност 

14. ''Орахово'' АД Орахово Пољопривредна делатност - сточарство Оспособљени за своју делатност 

15. ПП ''Победа'' Д Победа 
Пољопривредна делатност - ратарство и 

сточарство, производња сточне хране 
Оспособљени за своју делатност 



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

124  

 

16. 
''Пољопривредна стручна служба БТ'' 

ДОО Бачка Топола 

- Послови биљне производње; 

- Послови сточарске производње; 

-Послови заштите биља, животиња и 
становништва 

- Послови испитивања биљних производа, семена, 

сточне хране, вода, земљишта и ђубрива 
у акредитованој лаботаторији за испитивања по 

стандарду JUS ISO/IEC 17 025 

Оспособљени за своју делатност 

17. ПТК ''Панонија'' АД Пољопривредна делатност -Сточарска производња Оспособљени за своју делатност 

18. 
Ветеринарска станица ''Јакшић'' 

Б.Топола 
Здравствена заштита животиња Оспособљени за своју делатност 

19. 
Ветеринарска станица ''Б.Топола'' 

Б.Топола 
Здравствена заштита животиња Оспособљени за своју делатност 

20. 
Ветеринарска станица ''МД 

Ветерина'' Б.Топола 
Здравствена заштита животиња Оспособљени за своју делатност 

21. 
Ветеринарска станица ''Криваја ВЕТ'' 

Криваја 
Здравствена заштита животиња Оспособљени за своју делатност 

22. Пекара ''Топ Пек'' Б.Топола Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

23. Пекара ''Главна'' Б.Топола Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

24. Пекара ''Наша липа'' Б.Топола Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

25. Пекара ''Бакош Иштван'' С.Моравица Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

26. Пекара ''Јаблан'' С.Моравица Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

27. Пекара ''Моравица плус'' С.Моравица Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

28. Пекара ''Family-cuki'' Гунарош Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

29. Пекара ''Оси'' Н.Орахово Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

30. Пекара ''Јегење'' Пачир Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

31. 
ДОО ''Стандард'' комунално 

предузеће С.Моравица 

Производња и дистрибуција воде 

- Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и 
сличне активности 

- Потребне и пратеће активности 

- Уређење и одржавање паркова, зелених и 

рекреационих површина 

- и друге комуналне услуге 

Оспособљени за своју делатност 

32. ДОО ''ПИК Моравица'' С.Моравица 
Производња пољопривредних култура- житарице, 

уљарицеи друге легуминозе 
Оспособљени за своју делатност 

Табела 67. Стање и капацитет оспособљених правних лица 

 

 У складу са својом делатношћу и задацима које им нареди надлежни Штаб за ванредне 

ситуације при елементарним непогодама и другим несрећама, оспособљена правна лица врше 

заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара. Материјалну базу у виду МТС, 

опреме, машина, возила и других покретних и непокретних ствари којима оспособљена правна 

лица обаљају своју основну делатност чине основ за деловање и при елементарним непогодама 

и другим несрећама.. На нивоу општине оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту 

и спасавање, за њихово ангажовање уговором се обезбеђује накнада стварних трошкова за 

учешће у задацима заштите и спасавања које им нареди општински Штаб за ванредне 

ситуације. 

 

Јединице цивилне заштите опште намене 

 

 Јединице цивилне заштите опште намене
17

 оспособљавају се за извршавање обимних и 

мање сложених задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење 

почетних и мањих пожара и шумских пожара,рашчишћавање, учешће у заштити од поплава, 

указивање прве помоћи, за одржавање реда, затим учешће у збрињавању угроженог 

становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени Општинског штаба за 

                                                 
17 Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бачка Топола, број 82-1/2013-V од 24.01.2013. 
године, члан 12, ''Сл.лист општине Б.топола'', број 2/2013  
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ванредне ситуације. У општини Бачка Топола планирано је формирање јединице цивилне 

заштите - табела 68, (опште намене) и то
18

 : 

 

Месна заједница Број јединица Величина јединица УКУПНО 

Бачка Топола 2 20 40 

Стара Моравица 2 10 20 

Пачир 2 10 20 

Бајша 2 10 20 

Ново Орахово 1 10 10 

Победа 1 10 10 

Гунарош 1 10 10 

М.Београд 1 10 10 

Б.Соколац 1 10 10 

Томиславци 1 10 10 

Његошево 1 10 10 

Панонија 1 10 10 

Карађорђево 1 10 10 

Г.Рогатица 1 10 10 

Криваја 1 10 10 

УКУПНО 19  210 

Табела 68. Јединице ЦЗ опште намене 

  

 Попуну, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене извршиће 

Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Бачка Топола, 

односно запослени на пословима планирања одбране и ванредним ситуацијама. Координацију 

и надзор послова вршиће Општинско веће. У име Општинског већа за ове послове биће 

задужен члан Општинског већа задужен за заштиту животне средине. Стање и капацитети 

јединица цивилне заштите се виде из Табеле 69. 

 
Редни 

број 
Врста јединице Капацитет/способност 

1 Јединица цивилне заштите опште намене 19 одељења/210 припадника 

2 Интервентне јединице ЦЗ ДВД у месним заједницама 9 ДВД 

Табела 69. Стање и капацитет јединица цивилне заштите 

 

Повереници и заменици повереника цивилне заштите 

 

 За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних 

активности у случају појаве опасности по људе и материјална средстава, Општински штаб за 

ванредне ситуације у року од 60 дана од дана ступања на снагу Одлуке о организацији и 

функционисању ЦЗ поставиће поверенике цивилне заштите и њихове заменике у следећим 

насељеним местима
19

: -Бачка Топола, Стара Моравица, Пачир, Бајша, Бачки Соколац, Горња 

Рогатица, Гунарош, Ново Орахово, Његошево, Карађорђево, Мали Београд, Томиславци, 

Победа, Криваја и Панонија. Повереници и заменици повереника у насељеним местима 

предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне 

заштите, личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште 

намене. Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају са упутствима 

повереника, односно заменика повереника. Предлоге за постављање повереника и заменика 

повереника, доставиће Одељење за општу управу и друштвене делатности, запослени на 

пословима планирања одбране, у сарадњи са органима месних заједница са територије 

општине Бачка Топола Општинском штабу за ванредне ситуације. За извршавање специфичних 

                                                 
18

 Одлука о измени Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бачка Топола, број 82-

3/2014-V од 26. 12.2014. године, члан 12, ''Сл.лист општине Б.топола'', број 2/2013 
19

 Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бачка Топола, број 82-1/2013-V од 

24.01.2013. године, члан 10, ''Сл.лист општине Б.топола'', број 2/2013 



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

126  

 

задатака цивилне заштите, за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка 

Топола именују се следећи повереници и заменици повереника цивилне заштите
20  

 

Насеље Повереник Заменик повереника 

 

  1.Бачка Топола Предраг Лаловић Манић Иштван 

  2.Бачки Соколац Мирко Тодорић Александар Бањанин 

  3.Бајша Лацковић Каролј Плохл Едвин 

  4.Горња Рогатица Градимир Драговић Милорад Теслић 

  5.Гунарош Чорба Ото Ватаи Ирма 

  6.Карађорђево Ненад Бодалец Младен Ђурић 

  7.Криваја Мира Стојановић Снежана Суџуковић 

  8.Мали Београд Бобо Врањеш Боро Кнежевић 

  9.Ново Орахово Фаркаш Золтан Кецели Марија 

10.Његошево Војин Матковић Фима Јањић 

11.Пачир Жуљевич Жолт Вегел Арпад 

12.Панонија Лазар Нерић Оливера Радић 

13.Победа Забош Јенци Велимир Загорац 

14.Стара Моравица Фазекаш Роберт Дренкович Тибор 

15.Томиславци Мирко Спасојевић Милан Влатковић 

 

 Повереници и заменици повереника у насељеним местима предузимају непосредне 

мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и 

колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене. Грађани на 

угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају са упутствима повереника, 

односно заменика повереника. Стручно адмистаративне послове врши Одељење за друштвене 

делатности општине Бачка Топола у сарадњи са Одељењем за ванредене ситуације у Суботици. 
 Стање и капацитети повереника и заменика повереника се виде из Табеле 70. 

 

Р.број МЗ/ Насеље/ део насеља Повереник Заменик 

повереника 
Капацитет/способност 

1 Бачка Топола 15 15 
Нису оспособљени за рад у 

ванредним ситуацијама -  

Табела 70. Стање и капацитет повереника и заменика повереника 

 

Друга правна лица 

 

 Општина остварује сарадњу са другим правним лицима за спровођење мера заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама.  
 

Хитне службе 

 

Хитна медицинска помоћ 

 

 Носилац здравствене заштите на територији општине је Дом здравља ''др Хаџи Јанош'' 

Бачка Топола који има добро раширену мрежу здравствених амбуланти на територији општине 

Бачка Топола.  У граду Бачка Топола поред седишта Дома здравља постоји и амбуланта 2, а 

здравствене амбуланте се налазе у 15 насељених места општине.   У Бачкој Тополи Дом 

здравља ''др Хаџи Јанош'' има и ванболничко породилиште капацитета 10 кревета.  Поред дома 

здравља ''др. Хаџи Јанош'' Бачка Топола на теритрији општине Бачка Топола раде две приватне 

амбуланте и 3 стоматолошке ординација. Апотека дома здравља ''др Хаџи Јанош'' Бачка Топола 

на територији општине има 6, а приватних апотека 4. 

                                                 
20 Закључак о именовању повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима општине Бачка Топола, 2013. 
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 Кадровска структура дома здравља дата је у табели 71. 

 

Укупно запослени : 192 

 неодређено : 182 

 одређено : 10 

  
 

медицински радници : 140 

немедицински радници:  42 

  
 

високи медицински кадар: 47 

лекари специјалисти   26 

лекари 9 

фамацеути 1 

стоматолози 5 

психолог 1 

лекари на специјализацији 5 

  
 

виши медицински кадар : 8 

  
 

средњи медицински кадар : 85 

медицинске сестре   61 

акушерске сестре   6 

педијатријске сестре 1 

лаборанти   7 

физиотерапијске сестре: 3 

РТГ техничар   1 

стоматолошке сестре: 6 

Табела 71. Кадровска структура Дома здравља Бачка Топола (подаци се односе на 2018.годину) 

 

Преглед здравствених установа дат је у табели 72. 

 
Дом здравља Бачка Топола  

Хитна помоћ: Позив на број 194 

Здравствена амбуланта Бачка Топола, 

Орешковић и Бачки Соколац 

 

Светог Стефана 1 

Tel: 024/715-425 

Fax: 024/711-280 

E-mail: 

domzdravbt@stcable.net 

Здравствена амбуланта Бачка Топола  Главна 125.  

Здравствена амбуланта Стара Моравица, 

Пачир  и Криваја  
Бајшански пут 4 Ст.Моравица  

Здравствена амбуланта у Бачком Соколцу   

Здравствена амбуланта у Горњој Рогатици   

Здравствена амбуланта у Томиславцима   

Здравствена амбуланта у    

Здравствена амбуланта у Зобнатица, Мали 

Београд и Карађорђево   

Здравствена амбуланта Гунарош, Победа и 

Његошево Маршала Тита 83 Гунарош  

Здравствена амбуланта у Новом Орахову Торњошки пут 26  

Здравствена амбуланта Бајша и Панонија   

Табела 72. Преглед здравствених установа 

 

mailto:domzdravbt@stcable.net
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Преглед апотекарских установа 

 

 Дат је датаљно у табели у делу 2.3. Здравствена и социјална заштита 

 

 Стање и капацитети хитних служби се виде из Табеле 73.  

 
Редни 

број 

Врста хитне 

службе 
Област оспособљености Способност 

1 Хитна помоћ Прва и медицинска помоћ 

Специјалистичке екипе 

Екипе ПМП 

Екипе за евакуацију и збрињавање 

2 Полиција 
Безбедност и регулисање 

саобраћаја 
Оспособљени 

3 
Ватрогасци-

спасиоци 
Заштита и спасавање 

1. једна професионална ватрогасно спасилачка 

јединица 

2.ДВД 

Табела 73. Стање и капацитет хитних служби 

 

Добровољна ватрогасна друштва 

 

 У Општини Бачка Топола добровољно ватрогаство се обезбеђује преко Општинског 

ватрогасног савеза у који је учлањено 9 (девет) Добровољних ватрогасних друштава: 

1 ДВД „Хаџи др Јанош“ из  Бачке Тополе, укупно 35 чланова, 

2 ДВД „ Моравица“ из Старе Моравице, укупно 104 члана, 

3 ДВД Бајша из Бајше, укупно 73 члана, 

4 ДВД Пачир из Пачира, укупно 53 члана, 

5 ДВД Криваја из Криваје, укупно 32 члана, 

6 ДВД „Бакља“ из Новог Орахова, укупно 34 члана, 

7 ДВД Панонија из Паноније, укупно 33 члана 

 8 ДВД Гунарош из Гунароша, укупно 136 чланова, 

9 ДВД Победа из Победе, укупно 32 члана. 

 Закључком Општинског већа Општине Бачка Топола о одређивању оспособљених 

правних  лица под бројем:217-22/2017-V од  06.12.2017. године сва наведена ДВД су одређена 

за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, за потребе Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Бачка Топола. 

 

Систем раног упозорења 

 

 На територији општине се налазе елементи система раног упозорења.  

 

 

2.1.7. Садржај сценарија 

 

 Поштујући принцип вероватности и реалности настанка појединих догађаја, а на основу 

доступних знања и искустава на територији за коју се врши процена, добијених од релевантних 

тимова за Процену, изведен је садржај сценарија развоја опасности од земљотреса. 

 Догађаји, унутар опасности, који се стварно могу догодити: 

 Уз настајање земљотреса могуће су опасности од техничко технолошких удеса на 

постројењима са опасним материјама уз присуство пожара. Рушење стамбених објеката 

слабијег квалитета градње, као и индустријских објеката слабијег квалитета градње што би за 

последицу имало велике материјалне штете и еколошку катастрофу услед изливања течних 

горива и мазива, неконтролисаног испуштања гасова (азот, аргон и други технолошки гасови). 

Ризик од повређивања људи је изузетно велики као и разна оштећења на инсталацијама, 

инфраструктури и друге директне и индиректне штете. Не постоји евиденција важних објеката 

осетљивих на јаке потресе, као ни планови за мониторинг и мере заштите становништва и 

добара у случају јаких потреса. 
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 Узимајући у обзир стање на територији, избор сценарија извршен је на основу два 

предуслова: 

- Вероватноће догађаја и 

- Размера/тежине последица. 

 На основу постојећих података Републичког сеизмолошког завода за повратни период 

од 95 година, утврђено је да се територија Општине налази у зони 5
0 
MCS сеизмичке скале, док 

се за повратни период од 475 година Општина налази у зони 6/7
0 
MCS сеизмичке скале. 

 Као највероватнији нежељени догађај је узет земљотрес са епицентром у Сомбору 7
0
 

MCS , док је као нежељени догађај са  најтежим могућим последицама узет земљотрес са 

епицентром у Сомбору 8
0
 MCS. 

 

2.1.8. Највероватнији нежељени догађај 

 

 Највероватнији нежељени догађај је догађај за који се поуздано зна да се често јавља, 

затим да услови у којима настаје погодују његовој појави и да је реално очекивати да може на 

одређеном простору угрозити животе и здравље људи и направити материјалне штете. 

Елементи сценарија се виде у Табели број 74. 

 

Параметар Општа питања 

Радна група Стручно оперативни тим општине и лиценцирано лице 

Опасност 

Опис опасности: 

-изазивање oштећења, рушења или уништења стамбених oбјеката и oбјеката 

инфраструктуре, при чему је посебно осетљиво водоснабдевање становништва, 

-појава пожара на отвореном (шумски и пољски пожари) услед кидања електромреже, 

-појава пожара на срушеним или оштећеним објектима услед кидања електроинсталација 

или присуства лако запаљивих течности, гасова и материјала, 

-велики број трауматизованих и повређених лица, 

-један број лица затрпаних рушевинама, 

-један број страдалих лица, 

-један број угинулих животиња, 

-цурење или растурање опасних материја, 

-могућа појава недостатка воде за пиће, 

-појава хитне потребе за организованим водоснабдевањем због оштећене водоводне 

инфраструктуре, 

-учесталије обољевање становништва, 

-стварање услова за појаву и могућа појава епидемија, 

-појава потребе за збрињавањем одређеног броја грађана на лицу места.  

Појављивање 
Епицентар земљотреса: Сомбор, 21.03.2021. године у 04:15 часа, Земљотрес јачине 7° MCS , 

епицентар у Сомбору 

 Просторна димензија 

Угрожена је цела територија општине Бачка Топола као и индустријска зона где се налазе 

постројења са опасним материјама. Зависно од епицентра, магнитуде и хипоцентра, захвата 

већи део површине, те услед тога није могуће тачно ограничити његово дејство, али је 

предмет процене територија општине. Земљотрес би био интензитета 5-6° MCS због 

удаљености од 47 км од епицентра у Сомбору 

Интензитет 

У случају земљотреса од 7° MCS може се предвидети да ће настати оштећења на слабије 

грађеним објектима. Постоји ризик од повређивања људи као и од разних оштећења на 

инсталацијама, инфраструктури и настанак других директних и индиректних штета. 

Време 

Рано јутро 21.03.2021. године у 04:15 часа 

Узрок настанка потреса повезан је с подвлачењем Јадранске платформе под Динариде, као 

последица кретања Афричке плоче у односу на Евроазијску. 

Ток 

- хук и потрес 

-у стамбеним објектима померање и падање намештаја, 

-падање црепа са кровова и рушење димњака, 

-становништво трауматизовано у великом броју, а код једног дела долази до панике, 

-нестаје струја, 

-на објектима настају оштећења од лаких до средњих; неки објекти остају неоштећени, 

-зарушавање земљаних ископа и започетих градњи, 

-појава таласа на воденим површинама, 

-има повређених и затрпаних људи, 

-има погинулих лица, 

-на улицама рушевине старих објеката,. 



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

130  

 

-долази до промене режима подземних вода, долази до појаве замућивања или 

пресушивања појединих бунара, 

-посебна опасност прети од сеоских бунара који су претворени у септичке јаме, 

-оштећења далеководне мреже, кидање проводника далековода са изазивањем пољских и 

шумских пожара, 

-оштећење или рушење трафопостројења, а то би изазвало накнадне последице – кидање 

проводника, пожаре и др., 

-оштећења средњонапонске и нисконапонске мреже, рушење стубова, кидање проводника, 

појава настрадалих лица, појава пожара на стамбеним и привредним објектима, 

-оштећења или рушења трафостаница са појавом пожара уз присуство опасне материје – 

трансформаторског уља, 

-долази до прекида рада главне транзитне, дигиталне телефонске централе, 

-престали су са радом оператери јавне фиксне телефоније, 

-долази до оштећења саобрађајне инфраструктуре, неки путни правци су у прекиду, 

-јављају се оштећења или рушења објеката за водоснабдевање: водоизворишта (локална 

изворишта); постројења за прераду-прешишћавање воде, 

-пресушивање изворишта, чесама и бунара, 

-оштећења или рушења водних објеката - препумпних станица, 

-отежан рад здравственог центра и хитне медицинске службе, 

-јавља се потреба за збрињавањем угрожених на лицу места, 

-мања или већа оштећења или рушења објеката од непроцењиве вредности, мања или већа 

штећења или рушења осталих објеката – материјалних културних добара, 

-један број повређених и психотрауматизованих лица у и око објеката масовног окупљања, 

-оштећења или уништења појединих експоната или уметничких дела у музеју, 

-појава пожара услед оштећења или кидања електроинсталација, 

-оштећења услед кидања водоводних или канализационих цеви, 

-појава панике у објектима масовног окупљања (центри културе, домови културе, спортске 

хале, цркве) 

Након настанка потреса, могућа је појава накнадних потреса у зони епицентра мањег или 

истог интезитета.  

Неопходно је правовремено обавештавање становништва о даљем поступању.  

Стручно-оперативни тимови врше безбедносну проверу објеката за даљу употребу, екипе 

хитне помоћи пружају прву и медицинску помоћ угроженом становништву.  

Могућа угроженост животне средине, земљишта, вода, биљног и животиоског света 

Трајање 

Главни удар земљотреса у епицентру траје од неколико секунди до једног минута, а 

удаљавањем од епицентра његово трајање се продужава. Све штићене вреднности су 

директно угрожене. 

Рана најава 

Најава земљотреса је веома тешка. Тренутно надлежне институције у Србији, немају 

капацитета за рану најаву. 

Догађај није очекиван. Систем за идентификацију земљотреса је у надлежности 

Републичког сеизмолошког завода. Не постоји евиденција важних објеката осетљивих на 

јаке потресе, планови за мониторинг и мере заштите становништва и добара у случају јаких 

потреса, као ни особе обучене и оспособљене за вршење мониторинга. Обавештавање 

становништва се врши путем сирена за јавно узбуњивање. 

Припремљеност 

Нису предузимане превентивне мере припреме становништва за реаговање у случају 

земљотреса. Исти је случај са запосленима у привредним друштвима и јавној управи, као и 

у школама и осталим објектима. 

Државни органи нису посебно припремани за реаговање у случају опасности. 

Утицај 

За територију општине Бачка Топола могуће последице од 5° MCS - 6° MCS - последице 

мале по штићене вредности  

 

Буџет општине Бачка Топола за 2018. годину је 1.558.807.000,00 динара 

 

А. Економија/екологија:  

Објекти би претрпели тотално оштећење-разарање, тешка оштећења, тежа оштећења, 

умерена оштећења, лака оштећења а неки би били неоштећени.  

Загађења услед пуцања канализационе мреже и преливања септичких јама. 

Могућа штета 2,8% општинског буџета или 43.646.596,00 динара. 

В. Друштвена стабилност-Критична инфраструктура: 

- Водопривредна инфраструктура: угроженост водопривредних објеката.  

- Саобраћајна инфраструктура: оштећено око  30 км општинских путева 

Процена штета износила би 0,7% буџета општине или  10.911.649,00 динара.  

В. Друштвена стабилност -Установе - грађевине јавног друштвеног значаја 

1. Дом здравља: 

-оштећења лабораторија и лабораторијских средстава и опреме, 

-један број трауматизованих лица, корисника здравствених услуга, 
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-један број повређених лица – радника установа и корисника услуга, 

-нестанак, грејања, струје и воде у здравственим просторијама, 

-оштећења електричних, гасних, водоводних и канализационих инсталација у објекту ДЗ, 

-нестанак телекомуникација, 

-отежано или немогуће коришћење санитетских возила, 

-оштећења или рушења апотека и евентуално растурање медикамената, 

-оштећења на здравственим станицама. 

2. Објекти од историјско-археолошког значаја: 

3. Објекти за одржавање културних манифестација  

4. Верски објекти  

Процена штете износи  око 0,4% или  6.235.228,00 динара од буџета општине. 

 

Процењени материјални трошкови који због настале штете иду на терет буџета 

1.Економија/екологија- могућа штета 43.646.596,00 динара, или 2,8%  буџета; 

2. Друштвена стабилност -Критична инфраструктура- могућа штета 10.911.649,00 динара 

или 0,7% буџета 

2. Друштвена стабилност -Установе – грађевине јавног друштвеног значаја- 6.235.228,00 

динара или 0,4% буџета. 

УКУПНИ ТРОШКОВИ ..................60.793.473,00 динара или 3,9% од буџета општине. 

Угрожено је сво ствановништво Општине, највећи утицај се очекује на становништво у 

централном делу, због велике густине насељености.  

Одређени број мртвих лица: нема. 

Одређени број повређених и оболелих лица: до 0,5% повређених и оболелих које би 

требало медицински обрадити. За територију општине то је 15 лица. 

Одређени број лица налазило би се у рушевинама: око 0,5% налазило би се под 

рушевинама. За територију општине то је 15 лица. 

Одређени број породица (становника) остао би без средстава за живот: 0,2% за 

територију општине  то је 6 лица. 

Збринути и склоњени 10 лица 

Укупно: 46 лица 

Генерисање других 

опасности 

- Експлозија гасовода, 

- Кидање електричних далековода, 

- Нестабилност грађевина, 

- Пуцање водоводних и канализационих цеви, 

- Истицање опасних материја, 

- Оштећење саобраћајница, 

- Настанак пожара, 

- Страх и паника. 

Од секундарних или накнадних опасности могу се појавити: 

1.Пожарне опасности до којих долази најчешће због присуства струје у 

електроинсталацијама у објектима, а такође и у уличној електромрежи, као и због 

присуства лако запаљивих материјала. Овој врсти опасности посебно је изложена МЗ Бачка 

Топола. 

2.Опасности од експлозија. Ова опасност је везана за присуство лако запаљивих и 

експлозивних гасова и лако испарљивих, запаљивих и експлозивних течности и присуство 

иницијатора паљења и експлозије, што најпре може бити присуство струје. Ова врста 

опасности се превасходно везује за бензинске и гасне станице, за дистрибуцију гаса.. 

3.Опасности од цурења, изливања или растурања опасних гасовитих, течних или чврстих 

материја: Ове врсте опасности за територију општине могу имати уско-локални карактер, 

али су могуће услед: 

-већихооштећења пољопривредних апотека где су присутни пестициди, нарчито ако долази 

до растурања инсектицида, 

-већих оштећења апотеке где су присутни медикаменти велике хемијске снаге, 

-изливања септичких јама чиме се стварају услови за загађења и епидемију, 

-оштећења возила-цистерне. 

4. Опасности од појава епидемија: може доћи услед: оштећења и загађења водоизворишта, 

каптажа и водоводних инсталација; загађивања копаних и бушених бунара; растурања и 

изливања септичких јама; загађења хране у магацинима и оштећеним хладњачама; 

распадања домаћих и дивљих животиња. 

Референтни 

инциденти 

 

Год. 
Мес

ец 
Дан Сат 

Мину

т 
S Lat Lon 

H 

(Km) 
Mw 

1981 9 5 12 30 28 45.804 18.958 3 3.0 

1982 1 4 18 14 5 45.912 19.078 30 3.0 

1986 10 19 12 12 31 45.751 19.005 23 3.2 

1998 1 28 23 49 1 45.600 19.500 1 2.8 
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1998 1 29 0 11 1 45.590 19.490 1 3.0 

1998 1 30 22 36 1 45.610 19.510 1 2.8 

2006 8 1 7 38 51 45.811 18.904 6 2.6 

2006 8 1 7 58 24 45.809 18.875 18 2.2 

2006 8 2 0 3 55 45.933 19.027 6 1.7 

2006 8 20 8 51 41 45.851 18.907 9 2.1 

2007 4 21 23 40 49 45.510 19.210 15 1.8 

2012 6 7 8 44 5 45.558 19.385 5 1.8 

Један догађај у 20-100  година 

У задњих 50 година није било појаве земљотреса са епицентром на територији општине, 

али је у периоду од 1976-2013. године на територији Западно Бачког управног округа 

евидентирано 12 земљотреса, изузетно малог интензитета (2-30) којали утицај на штићене 

вредности. Подаци о земљотресима се могу видети из из претходне табеле и слике 9.а. 

Информисање 

јавности  

Могуће је узбуњивање становништва сиренама до прекида електричне енергије. 

Информисање јавности о стању на терену би било могуће преко локалних средстава јавног 

информисања уколико имају алтернативно обезбеђење струје. 

Информисање би се одвијало преко средстава информисања са територија које нису 

погођене земљотресом. На територији Републике Србије успостављен је режим 

истовременог рада два паралелна система телеметријске аквизиције (у Београду и на 

Дивчибарама) чиме је омогућен непрекидан и несметан рад на аутоматској локацији и 

обавештавању о земљотресима и у случајевима када дође до престанка рада једног од њих. 

Режим 24-часовног осматрања омогућава Национална сеизмолошка мрежа станица 

Републике Србије (18 станица), као и коришћење виртуелне сеизмолошке мреже коју 

сачињавају станице из региона и Европе (30-ак станица). 

Будуће информације 
На пригодан начин, преко средстава информисања, кроз предавања и сл. треба припремити 

становништво за ситуацију када би наступила опасност од земљотреса 

Табела 74. Садржај сценарија највероватнијег нежељеног догађаја 

 

2.1.8.1   Процена ризика 

 

 Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, 

стања угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље људи, 

материјална добра и животну средину.  

 

2.1.8.2.  Утицај опасности на штићене вредности 

 

 Према дефинисаним сценаријима развоја опасности од земљотреса, могуће је 

предвидети утицај опасности на штићене вредности (Табела 75.). 

 
Штићене 

вредности 
Критеријуми 

Живот и здравље 

људи 

Величина последица минимална, мање од 50 људи (мртви, повређени-оболели, евакуисани, 

расељени-остали без стана/куће, збринути и склоњени. Укупно 46 лица). Не очекују се тежа 

повређивања и смртна страдања. 

Економија/ 

екологија 

Укупна материјална штета је минимална, износ прелази 1% буџета локалне самоуправе 

(43.646.596,00 динара, или 2,8%  буџета)  

Друштвена 

стабилност 

1. Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја (критичној 

инфраструктури) је минимална, мање од 1% буџета локалне самоуправе (10.911.649,00 динара 

или 0,7% буџета). 

2. Укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја је 

минимална, мање од 0,5% буџета локалне самоуправе (6.235.228,00 динара или 0,4% буџета). 

Табела 75. Преглед утицаја опасности на штићене вредности 

 

2.1.8.3. Процена вероватноће 

 

 Имајући у виду различитост података, до којих се долази у процеу идентификације 

потенцијалних опасности, вероватноћу је могуће проценити на три начина:  

а)  стручна процена (Квалитативно),  б)  прогнозе вероватноће (Вероватноћа)  

ц)  коришћењеподатака о прошлим догађајима (Учесталост). 
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 Разматрајући ову опасност на основу доступних података и анализа, стручни тим за 

процену ризика се определио, да вероватноћу одреди на основу учесталости-појављивања 

земљотреса у претходном периоду (Табела 76.). 

 

Категорија 
Вероватноћа или учесталост 

(а)Квалитативно (б)Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година + 

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година  

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године  

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  

Табела 76. Исказивање вероватноће 

2.1.8.4. Процена последица 

 

 Последице представаљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, 

економију/екологију и друштвену стабилност, а манифестују се кроз величину губитка (штету) 

Табеле 77., 78., 79.а,б. 

 
Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50 + 

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500  

Табела 77. Исказивање последица по живот и здравље људи 

 

Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета + 

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета  

Табела 78 .Исказивање последица по економију/екологију 

 
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета + 

2 Мала 1-3% буџета  

3 Умерена 3-5% буџета  

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета  

Табела 79. а:. Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 

 
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног 

значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета + 

2 Мала 0.5-1% буџета  

3 Умерена 1-3% буџета  

4 Озбиљна 3-5% буџета  

5 Катастрофална >5% буџета  

Табела 79. б.: Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

 

2.1.8.5. Ниво и прихватљивост ризика 

  

 Ниво и прихватљивост ризика су приказани у матрицама 1-4. 
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  Укупан ризик је одређен средњом вредношћу свих вредности ризика у случају 

земљотреса, и износи: 
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Ризик по живот 

и здравље људи 

Ризик по 

економију 

Укупан ризик по друштвену стабилност 
Укупан 

ризик 

(1+2+5)/3 
Критична 

инфраструктура 

Установе/грађевине од 

јавног значаја 

Збир 

(3+4)/2 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 1 

 

 

 На основу одређених нивоа ризика, одређује се прихватљивост ризика од земљотреса 

(Табела 80.). Ниво ризика од земљотреса за територију Општине је НИЗАК ниво ризика, који 

је ПРИХВАТЉИВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табела 80. Ниво и прихватљивост ризика од земљотреса 

 

 

2.1.8.6. Одређивање комбинације ризика-мултиризик 

 

 Кроз мултиризик се врши разматрање међузависности потенцијалних опасности и 

ризика. Могуће је настајање накнадних опасности од земљотреса на територији општине:  

- Индустријски акцидент-цурење опасне материје (техничко-технолошка несрећа),  

- Пожар и експлозија.  

 Ризик од земљотреса се не може повећати појавом опасности мулти ризика, али се 

последице од индустријског акцидента-цурење опасне материје (техничко-технолошка 

несрећа) и пожара и експлозија, као мулти-ризика, могу очекивати. Свака од нових 

потенцијалних догађаја може да оствари самосталан утицај на штићене вредности.  

 

2.1.8.7. Третман ризикa 

 

 Пошто је ризик прихватљив, не врши се третман ризика 

 

2.1.8.8.  Карта ризика 
  

 Сценарио највероватнији нежељени догађај је приказан на следећој карти. 

  

Прихватљивост Начин поступања Одлука

Веома висок                      

(црвена)
НЕПРИХВАТЉИВ

Висок                      

(наранџаста)
НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени                    

(жута)
ПРИХВАТЉИВ

Умерени ризк може да значи потребу 

предузимања неких радњи

Низак                               

(зелена)
ПРИХВАТЉИВ

Низак ризик, може значити да се не 

предузима никаква радња

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика ради смањења на ниво 

прихватљивости

Ризик

+ 
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За територију општине могуће 

последице од 5° MCS - 6° MCS - 

последице ниске по штићене 

вредности  
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Основа за наношење тематског садржаја: 

Карте 1:50.000 

Бачка Топола 1,2,3,4; Сомбор 2,4 

 

Највероватнији нежељени догађај 
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2.1.9. Нежељени догађаj са најтежим могућим последицама 

 

 Нежељени догађаj са најтежим могућим последицама је догађај који се ретко појављује 

на одређеном простору, а у случају његовог настанка има такав интензитет чије последице су 

катастрофалне за све штићене вредности. Eлeмeнти сцeнaриja сe видe у тaбeли 81. 

 

Параметар Општа питања 

Радна група Стручно оперативни тим општине и лиценцирано лице 

Опасност 

Земљотрес јачине 8° MCS  

Опис опасности: 

-изазивање oштећења, рушења или уништења стамбених oбјеката и oбјеката инфраструктуре, 

при чему је посебно осетљиво водоснабдевање становништва, 

-појава пожара на отвореном(шумски и пољски пожари) услед кидања електромреже, 

-појава пожара на срушеним или оштећеним објектима услед кидања електроинсталација или 

присуства лако запаљивих течности, гасова и материјала, 

-велики број трауматизованих и повређених лица, 

-један број лица затрпаних рушевинама, 

-један број страдалих лица, 

-један број угинулих животиња, 

-цурење или растурање опасних материја, 

-могућа појава недостатка воде за пиће , 

-појава хитне потребе за организованим водоснабдевањем због оштећене водоводне 

инфраструктуре, 

-учесталије обољевање становништва, 

-стварање услова за појаву и могућа појава епидемија, 

-појава потребе за збрињавањем одређеног броја грађана на лицу места 

Појављивање 

Епицентар земљотреса: Сомбор, 25.11.2063. године у 00:45 часа. 

Ha основу Карте сеизмичког хазарда Републике Србије која се односи на параметре 

максималног интензитета земљотреса за повратне периоде од 95, 475 и периоде од 975 

година, на којој су представљени очекивани максимални сеизмички интензитети, шире 

подручје општине на олеати за повратни период од 95 година припада 5° MSC, од 475. година 

6-7° MSC степеном сеизмичности, односно за период пд 975. година са могућим потресима 

максималне јачине 7-8° MSC. 

Просторна димензија 

Угрожена је цела територија општине, најугроженије је урбано језгро општине са већом 

густином насељености и вишим објектима, индустријска зона. Бачка Топола 6° MSC - 7° MSC 

- последице умерене по штићене вредности 

Интензитет 

У случају земљотреса од 8° MCS – Штетан земљотрес - може предвидети да ће бити 

оштећени објекти зидани од меког материјала и цигле при чему ће 25% постати 

неупотребљива, док ће оштећења на објектима која су ојачана армирано бетонским 

конструкцијама бити мања. Ризик од повређивања људи је велики као и разна оштећења на 

инсталацијама, инфраструктури и настанак других директних и индиректних штета. 

Време 

Касно поподне 11.3.2043. године у 19:45 часова  

Узрок настанка потреса повезан је с подвлачењем Јадранске платформе под Динариде, као 

последица кретања Афричке плоче у односу на Евроазијску. 

Ток 

- хук и потрес 

-у стамбеним објектима померање и падање намештаја, 

-падање црепа са кровова и рушење димњака, 

-становништво трауматизовано у великом броју, а код једног дела долази до панике, 

-нестаје струја, 

-на објектима настају оштећења од лаких до средњих; неки објекти остају неоштећени, 

-зарушавање земљаних ископа и започетих градњи, 

-појава таласа на воденим површинама, 

-има повређених и затрпаних људи, 

-има погинулих лица, 

-на улицама рушевине старих објеката,. 

-долази до промене режима подземних вода, долази до појаве замућивања или пресушивања 

појединих бунара, 

-посебна опасност прети од сеоских бунара који су претворени у септичке јаме, 

-оштећења далеководне мреже, кидање проводника далековода са изазивањем пољских и 

шумских пожара, 

-оштећење или рушење трафопостројења, а то би изазвало накнадне последице – кидање 

проводника, пожаре и др., 

-оштећења средњонапонске и нисконапонске мреже, рушење стубова, кидање проводника, 
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појава настрадалих лица, појава пожара на стамбеним и привредним објектима, 

-оштећења или рушења трафостаница са појавом пожара уз присуство опасне материје – 

трансформаторског уља, 

-долази до прекида рада главне транзитне, дигиталне телефонске централе, 

-престали су са радом оператери јавне фиксне телефоније, 

-долази до оштећења саобрађајне инфраструктуре, неки путни правци су у прекиду, 

-јављају се оштећења или рушења објеката за водоснабдевање: водоизворишта (локална 

изворишта); постројења за прераду-прешишћавање воде, 

-пресушивање изворишта, чесама и бунара, 

-оштећења или рушења водних објеката - препумпних станица, 

-отежан рад здравственог центра и хитне медицинске службе, 

-јавља се потреба за збрињавањем угрожених на лицу места, 

-мања или већа оштећења или рушења објеката од непроцењиве вредности, мања или већа 

оштећења или рушења осталих објеката – материјалних културних добара, 

-један број повређених и психотрауматизованих лица у и око објеката масовног окупљања, 

-оштећења или уништења појединих експоната или уметничких дела у музеју, 

-појава пожара услед оштећења или кидања електроинсталација, 

-оштећења услед кидања водоводних или канализационих цеви, 

-појава панике у објектима масовног окупљања (центри културе, домови културе, спортске 

хале, цркве) 

Након настанка потреса, могућа је појава накнадних потреса у зони епицентра мањег или 

истог интезитета.  

Неопходно је правовремено обавештавање становништва о даљем поступању.  

Стручно-оперативни тимови врше безбедносну проверу објеката за даљу употребу, екипе 

хитне помоћи пружају прву и медицинску помоћ угроженом становништву.  

Могућа угроженост животне средине, земљишта, вода, биљног и животиоског света 

Трајање 

Главни удар земљотреса у епицентру траје од неколико секунди до једног минута, а 

удаљавањем од епицентра његово трајање се продужава. Све штићене вредности су директно 

угрожене. 

Рана најава 

Најава земљотреса је веома тешка. Тренутно надлежне институције у Србији, немају 

капацитета за рану најаву. 

Догађај није очекиван. Систем за идентификацију земљотреса је у надлежности Републичког 

сеизмолошког завода. Не постоји евиденција важних објеката осетљивих на јаке потресе, 

планови за мониторинг и мере заштите становништва и добара у случају јаких потреса, као ни 

особе обучене и оспособљене за вршење мониторинга. Обавештавање становништва се врши 

путем сирена за јавно узбуњивање. 

Припремљеност 

Нису предузимане превентивне мере припреме становништва за реаговање у случају 

земљотреса. Исти је случај са запосленима у привредним друштвима и јавној управи, као и у 

школама и осталим објектима. 

Државни органи нису посебно припремани за реаговање у случају опасности. 

Утицај 

Буџет општине Бачка Топола за 2018. годину је 1.558.807.000, 00 динара 

А. Економија/екологија:  

Објекти би претрпели тотално оштећење-разарање, тешка оштећења, тежа оштећења, умерена 

оштећења, лака оштећења а неки би били неоштећени.  

Загађења услед пуцања канализационе мреже и преливања септичких јама. 

Могућа штета 10,5% општинског буџета или 163.674.735,00 динара. 

В. Друштвена стабилност -Критична инфраструктура: 

- Водопривредна инфраструктура: угроженост водопривредних објеката.  

- Саобраћајна инфраструктура: оштећено око  30 км општинских путева 

Процена штета износила би 6% буџета општине или  93.528.420,00 динара.  

В. Друштвена стабилност -Установе - грађевине јавног друштвеног значаја 

1. Дом здравља: 

-оштећења лабораторија и лабораторијских средстава и опреме, 

-један број трауматизованих лица, корисника здравствених услуга, 

-један број повређених лица – радника установа и корисника услуга, 

-нестанак, грејања, струје и воде у здравственим просторијама, 

-оштећења електричних, гасних, водоводних и канализационих инсталација у објекту ДЗ, 

-нестанак телекомуникација, 

-отежано или немогуће коришћење санитетских возила, 

-оштећења или рушења апотека и евентуално растурање медикамената, 

-оштећења на здравственим станицама. 

2. Објекти од историјско-археолошког значаја: 

3. Објекти за одржавање културних манифестација  

4. Верски објекти  

Процена штете износи  око 2% или 31.176.140,00 динара од буџета општине. 
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Процењени материјални трошкови који због настале штете иду на терет буџета 

1.Економија/екологија- могућа штета 163.674.735,00 динара или 10.5% буџета 

2. Друштвена стабилност -Критична инфраструктура 6% буџета општине или  93.528.420,00 

динара 

2. Друштвена стабилност -Установе – грађевине јавног друштвеног значаја- 31.176.140,00 

динара динара или 2% буџета. 

УКУПНИ ТРОШКОВИ ..................288.379.295,00 динара или 18.5% од буџета општине 

 

Најугроженији делови овог насеља су објекти у следећим зонама:  

-- Ужи центар насеља Бачка Топола оивичен улицама Бачка, Школска, Видовданска и  

Војводе  

Мишића. У овом реону налазе се витално осетљиви објекти и то две средње и једна основна  

школа, административне установе, спортско пословни центар, десет блоковских више- 

спратница, пошта, антенски торањ, мали тржни центар и католичка црква. 

-- Реон од десет стамбених вишеспратница у „Блоку 20“. 

-- Реон од девет стамбених вишеспратница у“Блоку 37“. 

-- Појединачни објекти ван поменутих блокова као што су,Дечији вртић „Полетарац“  Бачка 

Топола, две железничке станице,  две локације силоса, Дом здравља, водовод, трафо станица 

надероњском путу, бензинске пумпе, индустријска зона и четири веће фарме. Ван Оџака  

Н ајугроженији објекти су све основне школе,  дечији вртићи и сакрални објекти по местима, 

лука Богојево са терминалом,  преводница на Дунаву, железнички и путнички мост на  

Дунаву, пет путничких  мостова преко канала ДТД, главна железничка станица у Богојеву, 

антенски  стубови мобилне телефоније по местима, фарме и силоси. 

-- У мање угрожене реоне спадају сва остала насеља сеоског карактера са мање  угроженом  

инфраструктуром. 

Очекује се утицај опасности на живот и здравље људи и животиња, нарушене животне и 

радне активности. Одређени број повређених, расељених и евакуисаних, могуће смртно 

страдање људи и животиња. Такође велики утицај на економију због могуће материјалне 

штете. Уништење животне средине, покретање великог броја пожара. Поремећај друштвене 

стабилности услед оштећења критичне инфраструктуре и настанка штете на објектима од 

значаја.  

Угрожено је сво ствановништво Општине, највећи утицај се очекује на становништво у 

централном делу и МЗ Бачка Топола због веће густине насељености.  

Одређени број мртвих лица: код 0,05 % становника, што би за територију општине износило 

око 2 лица. 

Одређени број повређених и оболелих лица: до 2% повређених и оболелих које би требало 

медицински обрадити. За територију општине то је 60 лица. 

Одређени број лица налазило би се у рушевинама: око 1% налазило би се под рушевинама. 

За територију општине то је 30 лица. 

Одређени број породица (становника) остао би без средстава за живот: 2%, за територију 

општине  то је 60 лица. 

Збринути и склоњени 78 лица 

УКУПНО 230 лица 

Генерисање других 

опасности 

- Експлозија гасовода, 

- Кидање електричних далековода, 

- Нестабилност грађевина, 

- Пуцање водоводних и канализационих цеви, 

- Истицање опасних материја, 

- Оштећење саобраћајница, 

- Настанак пожара, 

- Страх и паника. 

Од секундарних или накнадних опасности могу се појавити: 

1.Пожарне опасности до којих долази најчешће због присуства струје у електроинсталацијама 

у објектима, а такође и у уличној електромрежи, као и због присуства лако запаљивих 

материјала. Овој врсти опасности посебно је изложена МЗ Бачка Топола. 

2.Опасности од експлозија. Ова опасност је везана за присуство лако запаљивих и 

експлозивних гасова и лако испарљивих, запаљивих и експлозивних течности и присуство 

иницијатора паљења и експлозије, што најпре може бити присуство струје. Ова врста 

опасности се превасходно везује за бензинске и гасне станице, за дистрибуцију гаса.. 

3.Опасности од цурења, изливања или растурања опасних гасовитих, течних или чврстих 

материја: Ове врсте опасности за територију општине могу имати уско-локални карактер, али 

су могуће услед: 

-већихооштећења пољопривредних апотека где су присутни пестициди, нарчито ако долази 

до растурања инсектицида, 

-већих оштећења апотеке где су присутни медикаменти велике хемијске снаге, 
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-изливања септичких јама чиме се стварају услови за загађења и епидемију, 

-оштећења возила-цистерне. 

4. Опасности од појава епидемија: може доћи услед: оштећења и загађења водоизворишта, 

каптажа и водоводних инсталација; загађивања копаних и бушених бунара; растурања и 

изливања септичких јама; загађења хране у магацинима и оштећеним хладњачама; распадања 

домаћих и дивљих животиња. 

Референтни 

инциденти 

Један догађај у 100  година и ређе 

Год. 
Мес

ец 
Дан Сат 

Мину

т 
S Lat Lon 

H(Km

) 
Mw 

1981 9 5 12 30 28 45.804 18.958 3 3.0 

1982 1 4 18 14 5 45.912 19.078 30 3.0 

1986 10 19 12 12 31 45.751 19.005 23 3.2 

1998 1 28 23 49 1 45.600 19.500 1 2.8 

1998 1 29 0 11 1 45.590 19.490 1 3.0 

1998 1 30 22 36 1 45.610 19.510 1 2.8 

2006 8 1 7 38 51 45.811 18.904 6 2.6 

2006 8 1 7 58 24 45.809 18.875 18 2.2 

2006 8 2 0 3 55 45.933 19.027 6 1.7 

2006 8 20 8 51 41 45.851 18.907 9 2.1 

2007 4 21 23 40 49 45.510 19.210 15 1.8 

2012 6 7 8 44 5 45.558 19.385 5 1.8 

У задњих 50 година није било појаве земљотреса са епицентром на територији општине, али 

је у периоду од 1976-2013.године на територији Западно Бачког управног округа 

евидентирано 12 земљотреса, изузетно малог интензитета (2-30) којали утицај на штићене 

вредности. Подаци о земљотресима се могу видети из из претходне табеле и слике 9.а. 

Информисање 

јавности  

Могуће је узбуњивање становништва сиренама до прекида електричне енергије. 

Информисање јавности о стању на терену би било могуће преко локалних средстава јавног 

информисања уколико имају алтернативно обезбеђење струје. 

Инфпрмисање би се одвијало преко средстава информисања са територија које нису погођене 

земљотресом. На територији Републике Србије успостављен је режим истовременог рада два 

паралелна система телеметријске аквизиције (у Београду и на Дивчибарама) чиме је омогућен 

непрекидан и несметан рад на аутоматској локацији и обавештавању о земљотресима и у 

случајевима када дође до престанка рада једног од њих. Режим 24-часовног осматрања 

омогућава Национална сеизмолошка мрежа станица Републике Србије (18 станица), као и 

коришћење виртуелне сеизмолошке мреже коју сачињавају станице из региона и Европе (30-

ак станица). 

Будуће информације 
На пригодан начин, преко средстава информисања, кроз предавања и сл. треба припремити 

становништво за ситуацију када би наступила опасност од земљотреса 

Табела 81. Садржај сценарија нежељеног догађаја са најтежим могућим последицама 

 

2.1.9.1.  Процена ризика 

 

 Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, 

стања угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље људи, 

материјална добра и животну средину.  

 

2.1.9.2. Утицај опасности на штићене вредности 

 

 Према дефинисаним сценаријима развоја опасности од земљотреса, могуће је 

предвидети утицај опасности на штићене вредности (Табела 82.). 

 
Штићене 

вредности 
Критеријуми 

Живот и здравље 

људи 

Величина последице је озбиљна, 201-500 људи (мртви, повређени и оболели, евакуисани, под 

рушевинама, расељени- остали без стана/куће, збринути и склоњени, укупно 230 лица) 

Економија/ 

екологија 

Укупна материјална штета је озбина, износ прелази 10% буџета локалне самоуправе 

(163.674.735,00 динара или 10.5% буџета). 

Друштвена 

стабилност 

1. Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја (критичној 

инфраструктури) је озбиљнљ, 5-10% буџета локалне самоуправе (6% буџета општине или  

93.528.420,00 динара). 

2. Укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја је озбиљна, 

1-3% буџета локалне самоуправе (31.176.140,00 динара динара или 2% буџета). 

Табела 82. Преглед утицаја опасности на штићене вредности 
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2.1.9.3. Процена вероватноће 

 

 Имајући у виду различитост података, до којих се долази у процеу идентификације 

потенцијалних опасности, вероватноћу је могуће проценити на три начина:  

а)  стручна процена (Квалитативно),  

б)  прогнозе вероватноће (Вероватноћа)  

ц)  коришћењеподатака о прошлим догађајима (Учесталост). 

 Разматрајући ову опасност на основу доступних података и анализа, стручни тим за 

процену ризика се определио, да вероватноћу одреди на основу учесталости-појављивања 

земљотреса у претходном периоду (Табела 83.). 

 

Категорија 
Вероватноћа или учесталост 

(а)Квалитативно (б)Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе + 

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година  

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година  

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године  

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  

Табела 83. Исказивање вероватноће 

 

2.1.9.4. Процена последица 

 

 Последице представаљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, 

економију/екологију и друштвену стабилност, а манифестују се кроз величину губитка (штету) 

Табеле 84., 85., 86.а,б. 

 
Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500 + 

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500  

Табела 84. Исказивање последица по живот и здравље људи 

 

Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета  

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета + 

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета  

Табела 85. Исказивање последица по економију/екологију 

 
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала 1-3% буџета  

3 Умерена 3-5% буџета  

4 Озбиљна 5-10% буџета + 

5 Катастрофална >10% буџета  

Табела 86.а. Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 
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  Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног 

значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета  

2 Мала 0.5-1% буџета  

3 Умерена 1-3% буџета + 

4 Озбиљна 3-5% буџета  

5 Катастрофална >5% буџета  

Табела 86.б. Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

 

2.1.9.5. Ниво и прихватљивост ризика 

  

 Ниво и прихватљивост ризика су приказани у матрицама 1-4. 

 

Катастрофалне 5
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Катастрофалне 5
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Матрица 3а. Збирна матрица-Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална 

штета на критичној инфраструктури
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Матрица 3б. Збирна матрица-Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална 

штета на установама/грађевунама јавног друштвеног значаја
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  Укупан ризик је одређен средњом вредношћу свих вредности ризика у случају 

земљотреса, и износи: 

 

Ризик по живот 

и здравље људи 

Ризик по 

економију 

Укупан ризик по друштвену стабилност 
Укупан 

ризик  

(1+2+5)/3 
Критична 

инфраструктура 

Установе/грађевине од 

јавног значаја 

Збир 

(3+4)/2 

1 2 3 4 5 6 

3 4 4 3  (3,5) 4  (3,67)  4 
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 На основу одређених нивоа ризика, одређује се прихватљивост ризика од земљотреса 

(Табела 87.). Ниво ризика од земљотреса за територију Општине је УМЕРЕН ниво ризика, 

који је ПРИХВАТЉИВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табела 87. Ниво и прихватљивост ризика од земљотреса 

 

2.1.9.6. Одређивање комбинације ризика-мултиризик 

 

 Кроз мултиризик се врши разматрање међузависности потенцијалних опасности и 

ризика. Могуће је настајање накнадних опасности од земљотреса на територији општине:  

- Индустријски акцидент-цурење опасне материје (техничко-технолошка несрећа),  

- Пожар и експлозија.  

 Ризик од земљотреса се не може повећати појавом опасности мулти ризика, али се 

последице од индустријског акцидента-цурење опасне материје (техничко-технолошка 

несрећа) и пожара и експлозија, као мулти-ризика, могу очекивати. Свака од нових 

потенцијалних догађаја може да оствари самосталан утицај на штићене вредности.  

 

2.1.9.7. Третман ризикa 

 

 Пошто је ризик прихватљив нема третмана ризика. 

 

2.1.9.8. Карта ризика 
  

 Сценариои нежељени догађај са најтежим могућим последицама је приказан на карти.

Прихватљивост Начин поступања Одлука

Веома висок                      

(црвена)
НЕПРИХВАТЉИВ

Висок                      

(наранџаста)
НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени                    

(жута)
ПРИХВАТЉИВ

Умерени ризк може да значи потребу 

предузимања неких радњи

Низак                               

(зелена)
ПРИХВАТЉИВ

Низак ризик, може значити да се не 

предузима никаква радња

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика ради смањења на ниво 

прихватљивости

Ризик

+ 
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II 
 

 

 ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПОЈАВЕ  

 
 Опасности: велика количин падавина, град, олујни ветар топли и хладни талас, суша 

нису предмет Процене јер немају битнијег утицаја на штићене вредности општине. 

  

1. Идентификација потенцијалне опасности од екстремних временских појава - 

снежна мећава, наноси и поледице 

 

1.1. СТАТИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОЈАВА ЗА ПОСЛЕДЊИХ 30 ГОДИНА И ПРИКАЗ 

ПОСЛЕДИЦА ЗА ПОСЛЕДЊИХ 10 ГОДИНА 

  

 Мећава је екстремна временска појава (жестока зимска олуја), у трајању од најмање 3 

сата, праћена температуром ваздуха испод 0°С и веома јаким ветром који подиже снег са тла и 

смањује видљивост на мање од 1 km. 

 Поледица је екстремна временска појава глатке приземне ледене превлаке, углавном 

транспарентне, која настаје слеђивањем прехлађених капљица кише или росуље при додиру са 

чврстим предметима и јавља се како на водоравним (укључујући тло) тако и на нагнутим 

површинама. 

 Снежни нанос је екстремна временска локализована појава снега наталоженог, услед 

ветра, на препреку или неравнину на тлу. 

 Продори хладног ваздуха са севера и северозапада Европе и Атлантског океана, који у 

западном Медитерану доводе до развоја циклонске циркулације и адвекције топлог и влажног 

ваздуха у предњој страни циклона, условљавају велике количине падавина на Балкану и 

другим подручјима преко којих се креће циклон. Такве метеоролошке услове током зиме 

карактеришу, интензивне снежне падавине које доводе до високог снежног покривача, а уз 

појаву јаког ветра, условљавају и појаву мећаве и стварање снежних наноса. 

 У зимском периоду, када се изнад Балкана успостави антициклонална временска 

ситуација долази до појаве екстремно ниских температура. Уколико у таквим метеоролошким 

условима, преко слоја хладног ваздуха при тлу, наступи адвекција топлог ваздуха са 

падавинама, кишне капи се, пролазећи кроз хладан ваздух у приземљу, леде при додиру са 

тлом или предметима на тлу, узрокујући појаву поледице.  

 Просечан годишњи број дана са снежном мећавом на територији општине Бачка Топола 

је 0,36, док просечан годишњи број дана са поледицом износи 3,70 (табела 88.). 

 
 ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ ГОД 

СНЕЖНЕ МЕЋАВЕ, НАНОСИ И ПОЛЕДИЦЕ  
Средњи број 

дана са 

снежном 

мећавом 

0,10 0,11 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,03 0,36 

Средњи број 

дана са 

поледицом 
1,47 0,82 0,19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,19 0,99 3,70 

Табела 88. Учесталости мећаве и поледице за период 1981-2015. 

 

 На Сликама 19. и 20. приказана је расподела учесталости мећаве и поледице за 

територију општине Бачка Топола. 

 



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

150  

 

  
Слика 19. Просторна расподела учесталости 

мећаве за општину Бачка Топола 

Слика 20. Просторна расподела учесталости 

поледице за општину Бачка Топола 

 

Хладни талас 

 

 Хладни талас је екстремна временска појава, у трајању од најмање три узастопна дана, 

током које је минимална дневна температура ваздуха испод десетог перцентила минималне 

температуре ваздуха за посматрано подручје. Десети перцентил је статистичка позициона 

вредност испод које се налази десет процената низа посматране серије података. Као базни 

климатолошки период у односу на који је рачунат и анализиран десети перцентил минималне 

температуре ваздуха, коришћен је период 1981-2010. година.  

 У зимском периоду, када се изнад Балкана успостави антициклонална временска 

ситуација долази до појаве екстремно ниских температура, чије трајање у дужем периоду 

представља хладни талас. Током зиме када је у баричком пољу над Балканским полуострвом 

изражен утицај поља високог ваздушног притиска (антициклона), најчешће гребена Сибирског 

антициклона који захвата област Балканског полуострва или се пружа и западније, праћен 

присуством долине у пољу геопотенцијала, нарочито њене задње стране, јављају се екстремно 

ниске температуре, чије трајање у дужем периоду представља хладни талас. 

 Просечан годишњи број дана са хладним таласом током зимске сезоне на територији 

општине Бачка Топола износи 14,3. На Слици 21. приказана је расподела учесталости хладног 

таласа за територију општине Бачка Топола. 

 

 
Слика 21. Просторна расподела учесталости хладног таласа за општину Бачка Топола 
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1.2.  МОГУЋИ УТИЦАЈ НА ПОЉОПРИВРЕДУ, ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТИЊА 

 

 

1.2.1. Утицаји снежне мећаве, наноса и поледице 

 

 Снежне појаве (мећава, снежни наноси и поледица) угрожавају следећу 

инфраструктуру: 

- производњу и дистрибуцију електричне енергије, 

- здравствену заштиту, 

- материјална добра и  

- саобраћај. 

 Снежне појаве саме по себи не угрожавају производњу и дистрибуцију електричне 

енергије, али хладан талас који чини да ови елементи буду екстремни узрокује појачану 

потрошњу електричне енергије. Уколико тај талас дуго траје електроенергетски систем може 

бити преоптерећен до отказа. Додатну непрелику могу да чине наноси и снежне падавине које 

знатно отежавају поправке на терену. Не сме се изоставити ни могућност кидања далековода 

услед тежине наталоженог снега и леда. 

 Током поледице и мећаве знатно су учесталији убоји, уганућа или преломи 

екстремитета услед падова или судара у саобраћају. У урбаним местима постоји опасност од 

обрушавања леденица са кровова објеката. У случају завејавања постоји опасност од 

хипотермије. Последица је појачан притисак на систем здравствене заштите. Посебно рањива 

категорија су немоћна и стара лица која могу бити завејана и до којих није могуће брзо доћи у 

случају потребе пружања здравствене помоћи.  

 Велике наслаге снега и леда могу угрозити материјална добра, у првом реду дотрајале 

фабричке хале и стамбене објекте. Могуће је и обарање стабала услед тежине снега и леда. 

 Копнени саобраћај је угрожен мећавама, снежним наносима и поледицама на неколико 

начина. У првом реду, поледица која се ствара на путу отежава безбедно управљање возилом. 

Даље, услед јаке мећаве возови и моторна возила могу бити завејани, а такође је повећана и 

опасност од судара због смањене видљивости. Висина покривача од само 5 cm је довољна да се 

поремети саобраћај тамо где снежне падавине нису уобичајене, а висина од 15 cm ремети 

саобраћај свуда. Проблеми у копненом саобраћају угрожавају снабдевање становништва 

храном и енергентима, што је посебно значајно за планинске области са слабо развијеном 

путном инфраструктуром и за области које могу бити тотално одсечене од гравитационог 

центра дневних миграција. Као додатак овоме снежне појаве могу да угрозе правилно 

функционисање ваздушног и водног саобраћаја.     

 

1.2.2. Утицаји хладног таласа 

 

 Хладни талас у зависности од интензитета и трајања може да утиче на следећу 

инфраструктуру: 

- животе и здравље људи,  

- производњу и дистрибуцију електричне енергије, 

- саобраћај, 

- материјална добра и 

- екологију. 

 Током хладних таласа, у зависности од њиховог трајања, код људи може доћи до 

промрзлина са озбиљним, чак и фаталним последицама.  

 Велика потрошња електричне енергије изражена је током појаве хладног таласа. Због 

оптерећења система за дистрибуцију електричне енергије могући су кварови. Производња 

електричне енергије такође трпи последице јер ниске температуре замрзавају машине и 

отежавају рад на површинским коповима угља, услед чега се термоелектранама не испоручује 

довољна количина угља.  
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 Хладним таласом угрожен је и саобраћај нарочито водени. Током интензивног и 

дуготрајног хладног таласа долази до формирања леда на рекама и појаве ледостаја, чиме се 

потпуно прекида транспорт робе овим путем.   

 Хладни талас, заједно са великим количинама снежних падавина може да нанесе 

озбиљне материјалне штете објектима као и воћњацима и шумама. 

 

 
1.3. МОГУЋНОСТ ГЕНЕРИСАЊА ДРУГИХ ОПАСНОСТИ 

 

 

1.3.1. Могућност генерисања других опасности (мећаве, снежних наноса и поледице) 

 

 Услед тежине наталоженог снега и приликом његовог наглог топљења могуће су појаве 

одрона и клизишта.  

 У случају поледице, великих количина снега и веома ниских температура, због 

залеђивања механичких елемената или обрушавања кровне конструкције на фабричким и 

производним постројењима могући су различити техничко-технолошки удеси. Наравно, да би 

се оценило да ли су ови утицаји заиста значајни неопходно је анализирати структуру самог 

постројења и процесе који се одвијају у њему. 

 Опасност која не настаје директно као последица мећаве, снежних наноса и поледица, 

али која је повезана са њима је пролећна поплава. Наиме, уколико је крајем зиме постојала 

снежна олуја која је генерисала обилне снежне падавине (што је за последицу имало појаву 

мећаве и снежних наноса) и уколико се наталожени снег брзо отопио, јавиће се поплаве. 

 Снежне појаве директно могу да изазову одроне, клизишта и техничко-технолошке 

удесе. Опасности које не могу бити генерисане снежним појавама, али могу да буду повезане 

са њима су пролећне поплаве и олујни ветрови (при чему треба имати на уму да олујни ветрови 

изазивају мећаве, а не обратно). 

 

1.3.2.   Начин одбране од мећаве, снежних наноса и поледице  

 

 У случају хладног таласа драстично се повећава потрошња електричне енергије, што 

може да изазове оптерећење и хаварије енергетског система. Да би потрошња била мања, 

неопходно је унапредити постојеће и изградити нове енергетски ефикасне објекте и едуковати 

становништво о рационалној потрошњи, односно систему мера које знатно смањују трошкове 

домаћинства. У урбаним срединама борба против поледице и наноса спроводи се стриктним 

поштовањем прописа, Закона о саобраћају и Одлуке о комуналном реду. Тим актима 

дефинисане су обавезе одговорних лица као и казне у случају неиспуњења истих. Прописане 

мере укључују коришћење механизације за отклањање снега и посипање соли, уклањање леда и 

леденица, чишћење тротоара.  Да би се избегле материјалне штете на објектима, треба 

поштовати техничке прописе за оптерећење снегом и ледом. Тренутно важећи стандард у 

области оптерећења снегом на конструкције је SRPS EN 1991-1-3:2012 усвојен 26.10.2012. 

године. Смањење угрожености саобраћаја постиже се у првом реду коришћењем обавезне 

зимске опреме на возилима. На тачкама које су идентификоване као места честе појаве 

снежних наноса треба изградити ветрозаштитне појасеве. Одбрана од снежних појава спроводи 

и праћењем ране најаве РХМЗ-а и деловањем у складу са њом.  
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2.  

 

2.2. СЦЕНАРИО - ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ 

ПОЈАВЕ  

 
 

 Нa oснoву прикупљeних и aнaлизирaних инфoрмaциja у вeзи сa пoтeнциjaлнoм 

oпaснoсти oд екстремних временских појава (посебно снежних мећава, наноса и поледица), a 

увaжaвajући принципe рeaлнoсти, присуствa мултиризикa и стeпeнa нeизвeснoсти пoвeзaнoг сa 

њим, мoгућe je прeдвидeти слeдeћи сцeнaриo. 

 

2.2.1.  Опис нежељеног догађаја 

 

 Период највећих снежних падавина на територији општине су месеци децембар, јануар 

и фебруар. На основу хидрометеоролошких података и досад стечених искустава у одбрани од 

снежних мећава,наноса и поледица на саобраћајницама у општини Бачка Топола може се 

констатовати да елементарна непогода овога типа није до сада обухватала целу територију 

општине, већ само одређене рејоне. Снежни наноси и поледице у општини Бачка Топола 

јављају се на делу пута М-22 (стари пут Суботица – Београд) на међународном пут Е-75  и на 

локалним и регионалним путевима, у свеукупној дужини од 185 км. 

 Снежни наноси се могу јавити и на деоници железничке пруге која пролази кроз 

територију општине у дужини од 16 км. 

 Угроженост од поледица на саобраћајницама на територији општине Бачка Топола се 

најчешће јавља на успонима и кривинама на путевима. Једно од најкритичнијих места је успон 

од центра града према Бајши, затим успон од Горње Рогатице, према Телечкој, као и на 

магистралном путу код индустрије меса. 

 И поред редовне заштите путева од снежних наноса може доћи до завејавања 

саобраћајница, саобраћајно-транспортних средстава и одређеног степена угрожености живота и 

здравља путника који се затекну на путевима. Елементарна непогода од снежних наноса и 

поледице је посебно изражена при комбинованој појави падавина и ветрова. 

 Угроженост саобраћајница од снежних наноса у општини Бачка Топола је евидентна, 

како у путном, тако и у железничком саобраћају. Праћењу ове појаве и евидентирању 

критичних места на саобраћајницама, а која су посебно значајна на деоници међународног пута 

и регионалних путева, треба посветити посебну пажњу. 

 Највећу опасност од снежних наноса на територији општине представљају усеци на 

путевима у правцима који су управни на правац дејства ветра. 

 

 Општина се простире на површини од 595,8641 км
2
 са популацијом од 33.321 

становника а снежне мећаве, наноси и поледица се јављају на целом подручју општине. Снежне 

појаве могу да утичу на производњу и дистрибуцију електричне енергије (долази до повећања 

потрошње електричне енергије и оптерећења енергетског система), здравствену заштиту, 

материјална добра и саобраћај. Могу бити оштећени објекти саобраћајне инфраструктуре, 

саобраћај се може отежано одвијати, може доћи и до проблема у јавном превозу, те до виших 

трошкова одржавања инфраструктурних мрежа. Посебно су рањиви оптерећени путни правци, 

фреквентне саобраћајнице и главне саобраћајне раскрснице које пролазе кроз центар општине, 

посебно услед појаве поледице која ствара опасне услове за саобраћај. Тешко је издвојити 

снежну појаву која највише угрожава наведену инфраструктуру, а најгори сценарио укључио 

би симултано постојање мећаве (која би генерисала снежне наносе), поледице и хладног таласа. 

У том случају, ако би непогода захватила већи део Р.Србије (што је могуће ако се зна да је 

снежна олуја оваквог типа синоптичких размера) последице би могле да буду катастрофалне. 
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 На територији општине на дејство екстремних хладноћа због високе изложености 

објеката екстремним временским условима осетљиве су зграде и техничка и урбана 

инфраструктура (нарочито у густо изграђеним областима), као и коловозни застор. Јаке снежне 

падавине могу се паралисати живот и функционисање заједнице (прекид снабдевања 

електричном енергијом и водом, прекид саобраћаја и слично). Снежне мећаве, наноси и 

поледица људске животе угрожавају најчешће преко саобраћаја. У случају дужег трајања 

мећаве и стварања снежног наноса, прети опасност од прекида саобраћаја и завејавања 

превозних средстава и људи у њима. Ако би путници били завејани дужи временски период, а 

не би било могућности грејања возила (нестанак горива код друмских возила), постојала би 

реална опасност од промрзавања. Број угрожених живота може да буде од једног (у једном 

возилу) до већег броја људи ако би се радило о завејаном једном или више аутобуса. Оваква 

процена се односи на ситуације када би биле у прекиду и мобилне телефонске мреже (у 

супротном спасилачке екипе би стигле пре настанка штетних последица по путнике).  

 Поледица је зими најчешћи разлог дешавања саобраћајних удеса (уз неприлагођену 

брзину) који угрожавају људске животе. У случају поледице готово сви путни правци постају 

''опасни'' по здравље и живот људи. Због снежних мећава, наноса и поледице најчешће као што 

је речено страдају (поред људи) саобраћајна превозна средства и материјална добра која се 

превозе. До сад није било на територији општине таквих снежних падавина које би у већој 

мери уништила или оштетила нека материјална и културна добра. Најчешћи проблем већих 

падавина има електродистрибутивна мрежа (на температурама од -5,0ºC), када због велике 

количине снега и леда који се хвата на жицама и својом тежином изазива пуцање истих. Овај 

проблем је често изражен на далеководима посебно у ситуацијама када је снег ''влажан'' и 

тежак, лако се лепи за жице а не дува ветар. До сад није било на територији општине таквих 

снежних падавина које би у већој мери уништила или оштетила далеководе. По правилу 

снежне мећаве, наноси и поледица ако се јављају у зимском периоду не угрожавају животну 

средину. Дуже задржавање снега и хладног времена угрожава најчешће дивље животиње које 

живе на територији Општине (веома мали број). Снежне мећаве, наноси и поледице припадају 

категорији екстремних временских услова који се јављају као последица глобалних 

метеоролошких кретања и промена у свету и непосредном окружењу. Зимска сезона у 

умереним географским ширинама карактерише се ниским температурама и снежним 

падавинама. Поред овога, могуће су појаве попут поледице, мећаве и снежних наноса. У 

питању су три по природи различите појаве у наставку тако бити и представљене. 

 

2.2.2.  Узроци настанка нежељених догађаја 

 

 Мећава је снег са тла ношен и усковитлан ветром тако да је видљивост смањена. Да би 

мећава била могућа неопходно је да постоје: 1) растресит снежни покривач и 2) јак ветар. 

Главна карактеристика мећаве је смањена видљивост. Баш као и за све претходне испитиване 

зимске појаве, тако и појавност мећаве расте са надморском висином. Мећаву карактеришу 

ниске температуре, ветрови брзине 17,2 m/s или више, и обилне снежне падавине које смањују 

видљивост на 0,5 km или мање у трајању од најмање 3 сата.  

 Снежни нанос је локализована појава која представља снег наталожен ветром на 

препреку или неравнину на тлу. Снежни нанос може да настане као последица мећаве, али и не 

мора, јер се таложење растреситог снега може вршити поступно чак и при лаганом ветру. 

 Поледица је врста ниске падавине која се јавља током зиме. Настаје када ситне 

прехлађене капи воде, падају на тло или предмете чија је температура испод 0°С. Том 

приликом оне се одмах смрзавају и ствара се танка ледена кора.  

 

2.2.3.  Околности настанка нежељених догађаја 

 

 У случају појаве поледице и мећаве у урбаним срединама борба против поледице и 

наноса спроводи се стриктним поштовањем прописа, Закона о саобраћају и Одлуке о 

комуналном реду. Тим актима дефинисане су обавезе одговорних лица као и казне у случају 

неиспуњења истих. Прописане мере укључују коришћење механизације за отклањање снега и 
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посипање соли, уклањање леда и леденица, чишћење тротоара. Да би се избегле материјалне 

штете на објектима, треба поштовати техничке прописе за оптерећење снегом и ледом. 

Тренутно важећи стандард у области оптерећења снегом на конструкције је SRPS EN 1991-1-

3:2012 усвојен 26.10.2012. године. Смањење угрожености саобраћаја постиже се у првом реду 

коришћењем обавезне зимске опреме на возилима.  

 Почетак рада зимске службе је 15. новембар и траје до 15.марта. Обухвата 121 

календарских дан или уклупно 2904 часа. Програм зимске службе се израђује у складу са 

одредбама Закона о јавним путевима, Закона о безбедности саобраћаја на путевима, као и 

Закона о ванредним условима .  

 Снежни наноси и поледице у општини Бачка Топола јављају се на делу пута М-22 

(стари пут Суботица – Београд) на међународном пут Е-75  и на локалним и регионалним 

путевима, у свеукупној дужини од 185 км. 

 Снежни наноси се могу јавити и на деоници железничке пруге која пролази кроз 

територију општине у дужини од 16 км. 

Водећи рачуна о значају путних праваца све улице у граду су подељене на први и други 

приоритет. Улице првог приоритета су: Чантавирски пут до фарме „Топико”, Матије Корвина и 

Свети Стефан, Херој Пинки, др Александар Шијачић и Широка, Јована Поповића и Бранка 

Радичевића, део ул. Трг Светог Илије и Главна, Васе Пелагића, Едварда Кардеља. 

 Улице другог приоритета су: Светозара Милетића, Светосавска, Иштван Андре, 

Лењинова, Млинска, Светозара Марковића, Змај Јовина, Бољаи Фаркаша, Карађорђева, 

Дунавска, Трг др Зорана Ђинђића, Фрушкогорска, 1.маја, Омладинска, од Е-5 пута преко 

Плитвичке, Сарајевске, део Ударничке и пут до Моравичког пута, од Мићунова до Сенћанског 

пута. 

 У надлежности „Комград”-а су и путни правци према насељима општине. Укупна 

дужина локалних путева у надлежности ЈП „Комград” је 35.760 м. У Зимској служби 

ангажовано је 14 радника, а возни парк располаже са 6 специјализованих возила и радних 

машина. На почетку рада зимске службе на лагеру је било 46 650 кг соли и  28 800 кг ризле. 

Закључно са завршетком рада зимске службе на лагеру је остало 38 000 кг соли и 42 800 ризле, 

и то се преноси у следећу сезону.  

 Током поледице и мећаве знатно су учесталији убоји, уганућа или преломи 

екстремитета услед падова или судара у саобраћају. У урбаном делу општине постоји опасност 

од обрушавања леденица са кровова објеката. У случају завејавања постоји опасност од 

хипотермије. Последица је појачан притисак на систем здравствене заштите. Посебно рањива 

категорија су немоћна и стара лица која могу бити завејана и до којих није могуће брзо доћи у 

случају потребе пружања здравствене помоћи, као и сиромашно становништво без или са 

лошим кровом над главом. Велике наслаге снега и леда могу угрозити материјална добра, у 

првом реду дотрајале фабричке хале и стамбене објекте. Могуће је и обарање стабала услед 

тежине снега и леда чиме се могу нанети делимичне или трајне штете пољопривреди, односно 

воћњацима и шумским екосистемима. Могуће су опасности од техничко-технолошког удеса у 

транспорту опасних материја. 

 

2.2.4.  Последице нежељеног догађаја 

 

 Примарне последице: поремећај функционисања јавних комуналних предузећа, 

оштећење саобраћајне и железничке инфраструктуре, преоптерећеност система за 

дистрибуцију и производњу електричне енергије, негативан утицај на здравље угрожених 

група (старије особе, деца, особе са обољењима кардиоваскуларног и/или респираторног 

система и сиромашно становништво без или са лошим кровом над главом). 

 Секундарне последице су: ширење векторских и заразних болести, постоји и велика 

могућност настанка пожара, угрожена је техничка инфраструкура система за производњу и 

дистрибуцију воде за пиће, квалитет воде за пиће, као и други системи водоснабдевања и 

каналисање отпадних вода. 
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 Терцијарне последице су: у случају поледице и великих количина снега због 

залеђивања механичких елемената или обрушавања кровне конструкције на фабричким и 

производним постројењима могући су различити техничко-технолошки удеси.  

 

2.2.4.1.  Статистички приказ појава за последњих 30 година 

 

 За подручје Севернобачког округа не постоје уређени статистички подаци о снежним 

наносима, мећавама и поледицама за последњих 30 година. У посматраном период је било 

више година када су екстремне временске непогоде ове врсте значајно утицале на штићене 

вредности локалних заједница и привредних субјеката на територији целе АП Војводина. 

Издвајамо следеће: 

1. 2012. година, 11. фебруар - на подручју АП Војводина, дува јак ветар који прави 

снежне наносе до 50 сантиметара, на свим државним путевима I и II приоритета, саобраћај је 

отежан, путеви проходни. 

2. 2012. година 08. децембар - радници предузећа ''Комград'' током целе ноћи уклањали су 

наносе на појединим саобраћајницама изазваним јаким ветром који је снег са њива надувавао 

на путеве. Колона возила формирана у дужини од 11 км. 

3. 2014.година, 31. јануар - широм АП Војводина је отежан саобраћај због снежних 

наноса на путевима. На северу Бачке посебно је критична ситуација на релацији Суботица – 

Сомбор и на путевима у близини Бачке Тополе. Регионални путеви од Малог Иђоша ка Врбасу 

и Бачкој Тополи су завејани. На појединим местима снежни наноси су од 3,5 до 4 м, а олујни 

ветар дува око 100 km/h. Кретање аутомобилима је отежано, а није ни препоручљиво. Ништа 

лакше није пешачење по граду, иако грађани чисте снег испред својих кућа. На старом путу 

Б.Топола-Суботица преврнуо се бугарски шлепер, колона од 50 возила. Вода и храна 

допремљени свим путницима у колони, брзо је почело и расчишћавање терена. Угрожено 2000 

путника на коридору 10., који су били смештени у прихватилишту ОШ ''Чаки Лајош'', ОШ 

''Никола Тесла. 

4. 2015. година 08. фебруар - снег и снежни наноси 10-20 цм. На путним правцима 

Б.Топола-Мали Иђош-Фекетић, Бајша-Липар и Б.Соколац-Телечка обратити посебну пању због 

могућег застоја у саобрачају и стварања непотребних колона. 

5. 2017. година 09. јануар- црвени аларм! (слика 22.) Ледени талас је паралисао Р.Србију, 

ванредна ситуација у неколико општина, температура до минус 27°C. Р. Србија је осванула у 

"дубоком" минусу, јер готово да не постоји нити један део земље у којем није забележена 

двоцифрена температура у минусу. 

 

 
Слика 22. Црвени аларм на целој територији Р.Србије 

 

6. 2017. година 26. октобар - ледени талас паралисао Р. Србију.  
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Слика 23.-24. Ледени талас 2017. године 

 

2.2.4.2.  Приказ последица за период 2006-2016. година 

 

 Приказ последица за период 2006-2016. година које су промениле свакодневно 

функционисање: прекид снабдевања виталним производима, прекид снабдевања електричном 

енергијом, прекид саобраћаја, онемогућавање пружања хитне медицинске помоћи. 

 На подручју Севернобачког округа у последњих десет година у зимском периоду у 

више наврата је било прекида у саобраћају на регионалним путним правцима као и самом 

граду. Сви путни правци ка Бачкој Тополи никад нису били истовремено онеспособљени за 

саобраћај путничких и теретних возила, а завејани путни правци су оспосбљавани за саобраћај 

за најдуже 2-3 дана чиме се није суштински нарушавало свакодневно функционисање у граду. 

Снабдевање становништва виталним производима, храном, водом, електричном и топлотном 

енергијом је било отежано али није значајно пореметило свакодневно функционисање 

општине.Чешћи су кварови настали услед пуцања водоводних цеви. 

 Долазило је до прекида рада школа, кашњења радника при одласцима на посао због 

застоја и поремећеног друмског саобраћаја. Интезивирано је пружање хитне медицинске 

помоћи у отежаним условима рада здравствених установа. 

 Привредни колективи отежано функционишу због проблема изазваних временским 

неприликама. Снежне мећаве, наноси и поледице су утицали на то да се успоре сви 

грађевински радови,а поједини и потпуно обуставе. 

 Градилишта су углавном сва затворена, грађевински послови су били успорени односно 

потпуно прекинути. Зидарима је био знатно отежан и успорен рад на нижим температурама, па 

се зидарски радови по правилу зими и због тога прекидају. 

 

2.2.5. Постојећи законодавни оквир 

 

 Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности ( ''Сл.гласник РС'' број 88/2010) 

уређује се метеоролошка и хидролошка делатност, организација и начин обављањa 

метеоролошких и хидролошких послова од интереса за Републику Србију и осталих 

метеоролошких и хидролошких послова, систем ране најаве метеоролошких и хидролошких 

елементарних непогода, фонд метеоролошких и хидролошких података и информација, 

заштита хидрометеоролошког информационог система, међународна сарадња, као и друга 

питања од значаја за метеоролошку и хидролошку делатност. 

 Oдрeдбaмa Зaкoнa o мeтeoрoлoшкoj и хидрoлoшкoj дeлaтнoсти ("Службeни глaсник 

РС", брoj 88/10), члaнoм 16, пoрeд oстaлoг прeцизирaнo je дa Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки 

зaвoд издaje oбaвeштeњa, нajaвe и упoзoрeњa o мeтeoрoлoшким и хидрoлoшким eлeмeнтaрним 

нeпoгoдaмa и кaтaстрoфaмa, кao и o прeкoгрaничним eфeктимa зaгaђeњa вaздухa у случajу 

удeсa и дoстaвљa их нaдлeжнoj служби зa вaнрeднe ситуaциje и зaинтeрeсoвaним oргaнимa и 

oргaнизaциjaмa, кao и дa изрaђуje и пeриoдичнo нoвeлирa кaртe угрoжeнoсти и кaртe ризикa oд 

мeтeoрoлoшких eлeмeнтaрних нeпoгoдa и учeствуje у изрaди кaрaтa угрoжeнoсти oд пoплaвa нa 

oснoву прoписaнe мeтoдoлoгиje и у oквиру свoг дeлoкругa изрaђуje прoцeну угрoжeнoсти 

Рeпубликe Србиje и дoстaвљa je министaрству нaдлeжнoм зa пoслoвe зaштитe и спaсaвaњa. 
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2.2.6. Стање и капацитети система заштите и спасавања 

 

 Стање и капацитети система заштите и спасавања је наведено у тачки 2.1.6. Стање и 

капацитети система заштите и спасавања, страна 121. до 128. 

 

2.2.7. Садржај сценарија 

 

 Поштујући принцип вероватности и реалности настанка појединих догађаја, а на основу 

доступних знања и искустава на територији за коју се врши процена, добијених од релевантних 

тимова за Процену, изведен је садржај сценарија развоја опасности од снежних мећава, наноса 

и поледица. Просечан број дана са снежним падавинама у току године је 23, а просечан број 

дана са снежним покривачем у току године износи 35.  
 Догађаји, унутар опасности, који се стварно могу догодити: 

 Мећава је екстремна временска појава (жестока зимска олуја), у трајању од најмање 3 

сата, праћена температуром ваздуха испод 0°С и веома јаким ветром који подиже снег са тла и 

смањује видљивост на мање од 1 km. Поледица је екстремна временска појава глатке приземне 

ледене превлаке, углавном транспарентне, која настаје слеђивањем прехлађених капљица кише 

или росуље при додиру са чврстим предметима и јавља се како на водоравним (укључујући 

тло) тако и на нагнутим површинама.  Снежни нанос је екстремна временска локализована 

појава снега наталоженог, услед ветра, на препреку или неравнину на тлу. 

 На територији општине, појава снежних мећава и наноса је новембар-март. Највећи 

број дана са снежним покривачем је у јануар-фебруару месецу, када се у просеку јавља до 50% 

од укупног годишњег броја дана са снежним покривачем. На целој територији општине могуће 

су појаве снежних мећава, наноса и поледица, а највише су изражене у равничарском делу 

општине. Угрожени су становништво, објекти, биљни и животињски свет, мрежа 

инфраструктурних и привредних објеката, саобраћајна инфраструктура, речни саобраћај. 

Могућ је отежан саобраћај, отежано снабдевање грађана намирницама, док поледица 

практично онемогућава кретање грађана. Због поледице могуће су опасности од техничко-

технолошког удеса у транспорту опасних материја (велики проценат опасних материја 

транспортује се преко територије општине - транзит). 

 Узимајући у обзир стање на територији, избор сценарија извршен је на основу два 

предуслова: 

- Вероватноће догађаја и 

- Размера/тежине последица. 

 У складу са задатим критеријумима процене последица, очекивани интезитет 

одабраних догађаја усклађен је са хладним таласима који су се дешавали на територији 

општине и њиховим последицама. За највероватнији нежељени догађај су узети снежне мећаве, 

наноси и поледица које онемогућавају саобраћај на локалним путевима, док је за догађај са 

најтежим могућим последицама узета појава снежних мећава, наноса и поледица које 

онемогућавају саобраћај на регионалном путу. 

 

2.2.8. Највероватнији нежељени догађај 

 

 Највероватнији нежељени догађај је догађај за који се поуздано зна да се често јавља, 

затим да услови у којима настаје погодују његовој појави и да је реално очекивати да може на 

одређеном простору угрозити животе и здравље људи и направити материјалне штете. 

Eлeмeнти сцeнaриja сe видe у тaбeли 89. 

 

Параметар Општа питања 

Радна група Стручно оперативни тим Општине и лиценцирано лице 

Опасност 

Снежне мећаве, наноси и поледица онемогућавају саобраћај на локалним путевима,  присутна 

је поледица и екстремно ниске температуре до -20°C. 

Oпис oпаснoсти: 

-прекид саoбраћаја; 
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-прекид или отежано функционисање хитне медицинске службе; 

-прекид снабдевања становништва намирницама и огревом; 

-прекид снабдевања електричном енергијом; 

-отежано снабдевање водом за пиће; 

-могући прекид фиксне телефоније. 

У периоду завејаности путних праваца Бачка Топола као седиште општине, са свим 

значајнијим установама, постаје неприступачно за сва остала насеља на територији општине, 

што је посебан ризик за: 

-старачка домаћинства која подлежу редовној здравственој и социјалној помоћи, 

-лица са инвалидитетом, 

-лица које треба одвести на дијализу, 

-кардиоваскуларне болеснике. 

Појављивање 
Снежне мећаве, наноси и поледица се јављају на целој територији општине, са вероватноћом 

појављивања 98% годишње,  

Просторна димензија 
Критичне локације у зимском периоду су путни правци према Сомбору, Новом Саду, Кули и 

Суботици, као и локални путеви у оквиру општине. 

Интензитет 

Слаб до врло јак. 

Снежне мећаве, наноси и поледица највише утиче на критичну инфраструктуру на целој 

територији општине: 

1. производњу и дистрибуцију електричне енергије, 

2. здравствену заштиту, 

3. материјална добра и 

4. саобраћај. 

Време 

Ноћ 26.12.2019. године од 20:45  

Изразито хладно време у дужем периоду мерено у односу на уобичајени временски образац 

подручја општине у посматраном годишњем добу доводи до хладног таласа који може бити 

праћен снежном мећавом, наносима и поледицом. 

Ток 

Снежне мећаве, наноси и поледица утичу на здравље најугроженијих, долази до повећане 

потрошње електричне енергије. Погођени су комунални системи (воде, отпадне воде и 

струја), саобраћајна инфраструктура и превоз, економска и друштвена инфраструктура. У 

складу са планом зимске службе општине  Јавно комунално предузеће ''Комград'' је задужено 

за чишћење општинских путева у дужини од 44 км: 

- О 01,  Пачир-Суботица 

- О 02,  Пачир-Чонопља 

- О 03,  Стара Моравица-Кљајићево 

- О 04,  Стара Моравица-Криваја 

- О 05,  Бајша-Криваја 

- О 06,  Средњи Салаш-Дубока 

- О 07,  Бајша-Панонија-Дубока 

- O 08,  Томиславци - веза ДП- IIА реда број 105 

- О 09,  Карађорђево- веза са ДП-IIА реда бр.100 и ДП-IIА реда бр.105 

- О 10,  Бачка Топола-Мићуново-Чантавир 

- О 11,  Ново Орахово-Богарош-Гунарош 

- О 12,  Оборњача-Гунарош-веза са ДП-II реда бр.100 према М. Иђошу 

- О 13,  Гунарош-Победа 

- О 14,  Победа-Светићево-Кавило 

- О 15,  Ново Орахово-Чантавир 

- O 16.  Бачка Топола-везни крак са ДП-IIА реда бр.100 и ДП-IIА реда бр.105 
Са појавом снега и ветра створени су посебно снежни наноси на путу Б.Топола – Сомбор, код 

насељених места Криваја и Б.Соколац  висине 2,0 м који су довели до прекида саобраћаја  

према седишту општине Бачка Топола, граду Сомбор и Суботица. Насељена места постају 

неприступачна за сва остала насеља на територији општине, што представља посебан ризик 

за: 

-старачка домаћинства због здравствене и социјалне заштите, 

-лица са инвалидитетом, 

- срчане болеснике 

Наведена ситуација проузрокује прекид рада основних школа ''Чаки Лајош'', ''Никола Тесла'', 

''18.октобар''-Ново Орахово, ''Братство-јединство''-Бајша, ''Дожа Ђерђ'', ''-Гунарош, ''Моша 

Пијаде'' Пачир, ''Стари Ковач Ђула'' Ст.Моравица и ''Вук Караџић'' Криваја.  
Зимски период године прати појава леда и поледице. 
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Трајање Није могуће предвидети трајање снежних појава, али око 2-5 дана 

Рана најава 
Републички хидрометеоролшки завод развио је систем за рано упозорење на појаву снежних 

мећава, наноса и поледица 

Припремљеност 

Нису предузимане превентивне мере припреме становништва за реаговање у случају  снежних 

мећава, наноса и поледица. Исти је случај са запосленима у привредним друштвима и јавној 

управи, као и у школама и осталим објектима. 

Државни органи нису посебно припремани за реаговање у случају опасности. 

Утицај 

Очекује се утицај на живот и здравље људи и животиња, нарушавање животне и радне 

активности. Услед непроходности саобрајаница угрожено је снабдевање становништва 

храном као и пружање медицинске помоћи. Очекује се велики утицај на економију због 

могуће материјалне штете. Угрожавање животне средине, као и поремећај друштвене 

стабилности услед оштећења критичне инфраструктуре и настанка штете на објектима од 

значаја. 

 

Укупан буџет за 2018. годину општине је 1.558.807.000, 00 динара 

А. Економија/екологија: 

- загађења услед пуцања канализационе мреже, 

-процењени трошак за зимско одржавање општинских путева, 

-увећани трошкови Дома здравља и Центра за социјални у раду са становништвом, 

Могућа штета 1,5% општинског буџета или 23.382.105,00 динара 

Б. Друштвена стабилност - Критична инфраструктура: 

- поправак општинских путева по истеку зимске сезоне 

Процена штета износила би 1% буџета општине или  15.588.070,00 динара. 

В. Друштвена стабилност -Установе - грађевине јавног друштвеног значаја 

- ремонт грејних инсталација у  Дому здравља, објектима општине, у основним и средњим 

школама и спортској хали, : 

Процена штете износи  око 0,5% или 7.794.035,00 динара од буџета општине. 

Процењени материјални трошкови који због настале штете иду на терет буџета 

1.Економија/екологија- могућа штета 23.382.105,00 динара, или 1,5%  буџета; 

2. Друштвена стабилност Критична инфраструктура- могућа штета 15.588.070,00 динара или  

1% буџета 

2. Друштвена стабилност Установе – грађевине јавног друштвеног значаја- 7.794.035,00 

динара или 0,5% буџета. 

УКУПНИ ТРОШКОВИ ..................46.764.210,00 динара или 3% од буџета општине 

Угрожено је сво становништво општине, а најугроженије групе су мала деца, хронични 

болесници, старије особе и становништво без или са лошим кровом над главом. 

Суботица 

Б.Топола 

Сомбор 
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Угрожено је сво ствановништво Општине, највећи утицај се очекује на становништво у 

централном делу и МЗ Бачка Топола због веће густине насељености. 

Одређени број мртвих лица: код 0% становника 

Одређени број повређених и оболелих лица: до 0,1% повређених и оболелих које би требало 

медицински обрадити. За територију општине то је 33 лица.  

Збринути и склоњени 33 лица, или 0,1%., Укупно 66 лица. 

Угрожени су сви инфраструктурни објекти општине, а нарочито: 

- Дистрибуција воде  и електричне енергије,  

- Саобраћај  

- Снабдевање енергентима (мрежа дистрибуције енергената) 

- Телекомуникациони инфраструктурни систем 

Генерисање других 

опасности 

- Негативан утицај на здравље, смртних случајева због немогућности транспорта тежих 

болесника у болнице 

- Поремећај водоснабдевања 

- Нестабилност грађевина 

- Повећана потрошња енергије 

- Техничко-технолошке несреће 

- Оштећење саобраћајница 

- Оштећење далековода 

- Погоршање квалитета ваздуха 

Референтни 

инциденти 

Један догађај у 2-20.  годинe. Било је појава екстремно ниских температура праћених снегом и 

поледицом у последњих 20 година на територији Општине: зима 2012. 

Информисање 

јавности 

Путем медија подиже се свест становништва тиме што се емитују рекламни савети о томе 

како се припремити на снежне мећаве, наносе и поледице и како се понашати током њих. 

Будуће информације 

Појава се може очекивати сваке године. 

Зависност од хитних служби и снага заштите и спасавања Општине, Округа и А. Покрајине 

Војводина. 

Табела 89. Садржај сценарија највероватнијег нежељеног догађаја 

 

2.2.8.1.  Процена ризика 

 

 Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, 

стања угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље људи, 

материјална добра и животну средину. Процена обухвата утврђивање (идентификацију), 

анализу и евалуацију ризика.  Процена садржи описе свих сценарија за сваку опасност, за коју 

се радна група определила, затим контекст у којем су разматрани сценарији, резултате 

прорачуна ризика и нивоа ризика (матрице ризика) и картографски приказ свих ризика.  

  

2.2.8.2. Утицај опасности на штићене вредности 

 

 Према дефинисаним сценаријима развоја опасности од снежних мећава, наноса и 

поледица, могуће је предвидети утицај опасности на штићене вредности (Табела 90.). 

 

Штићене вредности Критеријуми 

Живот и здравље људи 
50 – 200 људи - последице мале (мртви 0, повређени- оболели 33, евакуисани 33, 

расељени- остали без стана/куће, збринути и склоњени, укупно 66) 

Економија/екологија 
Укупна материјална штета је минимална, износ прелази 1% буџета локалне самоуправе 

(23.382.105,00 динара, или 1,5%  буџета). 

Друштвена стабилност 

1. Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја 

(критичној инфраструктури) је мала, 1-3% буџета локалне самоуправе (15.588.070,00 

динара или  1% буџета). 

2. Укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја је 

мала, 0,5-1% буџета локалне самоуправе (7.794.035,00 динара или 0,5% буџета). 

Табела 90. Преглед утицаја опасности на штићене вредности 

 

2.2.8.3. Процена вероватноће 

 

 Имајући у виду различитост података, до којих се долази у процеу идентификације 

потенцијалних опасности, вероватноћу је могуће проценити на три начина:  
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а)  стручна процена (Квалитативно),  

б)  прогнозе вероватноће (Вероватноћа) и  

ц)  коришћење података о прошлим догађајима (Учесталост).  

 Разматрајући ову опасност на основу доступних података и анализа, стручни тим за 

процену ризика се определио, да вероватноћу одреди на основу учесталости-појављивања 

снежних наноса, мећава и поледица у претходном периоду (Табела 91.). 

 

Категорија 
Вероватноћа или учесталост 

(а)Квалитативно (б)Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година  

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година + 

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године  

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  

Табела 91. Исказивање вероватноће 

 

2.2.8.4. Процена последица 

 

 Последице представаљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, 

економију/екологију и друштвену стабилност, а манифестују се кроз величину губитка (штету). 

(Табела 92.). 

 
Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200 + 

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500  

Табела 92. Исказивање последица по живот и здравље људи 

 

 Последице по економију /екологију су приказане у табели 93.) 

 
Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета + 

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета  

Табела  93. Исказивање последица по економију/екологију 

  

 Последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури су приказане у табели 94. а, 94. б.  

 
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета  

на критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала 1-3% буџета + 

3 Умерена 3-5% буџета  

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета  

Табела 94. а. Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 
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Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета  

на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета  

2 Мала 0.5-1% буџета + 

3 Умерена 1-3% буџета  

4 Озбиљна 3-5% буџета  

5 Катастрофална >5% буџета  

Табела 94. б. Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

 

2.2.8.5.  Ниво и прихватљивост ризика 

 

 Ниво и прихватљивост ризика су приказани у матрицама 1-4. 
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Матрица 1. Ризик по живот и здравље људи
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П
о

с
л

е
д

и
ц

е

Вероватноћа

 
 

 

 

Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)

Умерене 3
Умерени                    

(жута)

Мале 2
Низак                               

(зелена)

Минималне 1

1 2 3 4 5

З
а
н

е
м

а
р

љ
и

в
а

М
а
л

а

С
р

е
д

њ
а

В
е
л

и
к
а

И
зр

а
зи

т
о

 

в
е
л

и
к
а

Матрица 3а. Збирна матрица-Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална 

штета на критичној инфраструктури
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Матрица 3б. Збирна матрица-Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална 
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Матрица 4. Укупан ризик
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 Укупан ризик је одређен средњом вредношћу свих вредности ризика у случају снежних 

мећава, наноса и поледица, и износи 

 

Ризик по живот 

и здравље људи 

Ризик по 

економију 

Укупан ризик по друштвену стабилност  

Укупан 

ризик 

(1+2+5)/3 
Критична 

инфраструктура 

Установе/грађевине од 

јавног значаја 

Збир 

(3+4)/2 

1 2 3 4 5 6 

2 1 2 2 2 (1,67) 2  

  

 На основу одређених нивоа ризика, одређује се прихватљивост ризика од снежних 

мећава, наноса и поледица (Табела 95.). Ниво ризика од снежних мећава, наноса и поледица за 

територију Општине је УМЕРЕН, који је ПРИХВАТЉИВ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табела 95.  Ниво и прихватљивост ризика од снежних мећава, наноса и поледица 

 

2.2.8.6.  Одређивање комбинације ризика-мултиризик 

 

 Кроз мултиризик се врши разматрање међузависности потенцијалних опасности и 

ризика. Могуће је настајање накнадних опасности на територији општине:  

- Индустријски акцидент-цурење опасне материје (техничко-технолошка несрећа услед 

ниских температура),  

- Пожар и експлозија током транспорта опасних материја .  

 

Прихватљивост Начин поступања Одлука

Веома висок                      

(црвена)
НЕПРИХВАТЉИВ

Висок                      

(наранџаста)
НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени                    

(жута)
ПРИХВАТЉИВ

Умерени ризк може да значи потребу 

предузимања неких радњи

Низак                               

(зелена)
ПРИХВАТЉИВ

Низак ризик, може значити да се не 

предузима никаква радња

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика ради смањења на ниво 

прихватљивости

Ризик

+ 
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2.2.8.7. Третман ризикa 

 

 Пошто је ризик прихватљив, не врши се третман ризика, .али се могу предизети 

одређене превентивне мере: 
- Разрадом Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама  општине Бачка Топола; 
- Обука припадника јединице ЦЗ опште намене  општине Бачка Топола; 
- Редовно праћење и поступање у складу са информација, упозорењима РХМЗ и Штаба за ВС 

 општине; 
- Редовно информисање и едуковање грађана општине о поступању у случајевима ванредних 

 ситуациј-екстремних временских непогода, треба да допринесе смањењу штете на штићеним 

 вредностима. 
 

2.2.8.8.  Карта ризика 

  

 Највероватнији нежељени догађај је приказан на следећој карти ризика. 
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ЛЕГЕНДА: 
Висока количина снега на путу Б.Топола – 

Сомбор, код насељених места Криваја и 

Б.Соколац  висине 2,0 м,  довели су до 

прекида саобраћаја  према седишту општине 

Бачка Топола, граду Сомбор и Суботица 

N 

Највероватнији нежељени догађај 

Основа за наношење тематског садржаја: 

Карте 1:50.000 

Бачка Топола 1,2,3,4; Сомбор 2,4 

 

Легенда: 

       
 

 граница општине 
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2.2.9. Нежељени догађаj са најтежим могућим последицама 

 

 

 Нежељени догађаj са најтежим могућим последицама је догађај који се ретко појављује 

на одређеном простору, а у случају његовог настанка има такав интензитет чије последице су 

катастрофалне за све штићене вредности. Eлeмeнти сцeнaриja сe видe у тaбeли 96. 

 

Параметар Општа питања 

Радна група Стручно оперативни тим Општине и лиценцирано лице 

Опасност 

Снежне мећаве, снежни наноси  и поледице блокирају саобраћај на коридору 10, део од 

граничног прелаза Хоргош до петље Фекетић. Екстремни су временски услови, температура 

до -200 С, у колони возила која је блокирана на ауто путу (петља Фекетић ) налази се око 2000 

људи-жена и деце, које је потребно евакуисати, збринути и медицински обрадити. Брзом 

интервенцијом снага заштите и спасавања (ВСЈ-ватрогасно спасилачки батаљон, из Сектора 

за ванредне ситуације МУП  Р.Србије, Одељења за ванредне ситуације из Суботице; Војска 

Србије; Црвени крст Б.Топола, Мали Иђош и Суботица; зимске службе Б.Топола, Мали 

Ишош и Суботица и остале снаге  система заштите и спасавања); 

- прекид или отежано функционисање хитних служби 

- прекид снабдевања становништва намирницима и огревом 

-прекид снабдевања електричном енергијом услед јавког ветра 

- отежано снабдевање водом за пиће 

- прекид саобраћаја 

Појављивање 

1. Државни путеви који пресецају територију општине  су: 

- Државни пут IА реда - A1 - пут је од државне границе са Мађарском (гранични прелаз 

Хоргош) - НовиСад - Београд - Ниш - државна граница са Македонијом (гранични  прелаз 

Прешево) - кроз општину се простире у дужини око 11.5 км. 

-  Државни пут IIA реда бр.100 - почиње код петље Хоргош - Суботица - Бачка Топола - 

Србобран - Нови Сад - Инђија - Стара Пазова – Београд-118,31 км 

- Државни пут II A реда бр.105- веза Бајмок – Пачир - Стара Моравица - Бачка Топола - Ново 

Орахово – Сента – Чока - Црна Бара- 12,47 км 

- Државни пут II A реда бр.108 – веза Бачка Топола - Кула - Силбаш - Бачка Паланка- 5,86 км 

- Државни пут II A реда бр.109 - веза Бачка Топола – Бечеј-7,89 км 

- Државни пут II A реда бр.106 - веза Кљајићево - Бачки Соколац 

Укупна дужина магистралних путева је 17 км, регионалних 78 км. 

Просторна димензија 

Поред путева, пруга и мостова угрожена је и цела територија Општине, услед оптерећења 

нарочито је угрожен електроенергетски систем, саобраћајна инфраструктура. Снабдевање 

становништва храном је угрожено као и пужање медицинске помоћи. 

Интензитет 

Снежни наноси до 3 м, ледени покривач  

Хладни талас највише утиче на критичну инфраструктуру на целој територији општине: 

1. производњу и дистрибуцију електричне енергије, 

2. здравствену заштиту, 

3. материјална добра и 

4. саобраћај. 

Време 

Зима 2021/2022, децембар/јануар,  изразито хладно време у дужем периоду мерено у односу 

на уобичајени временски образац подручја општине, у посматраном годишњем добу, доводи 

до хладног таласа који може бити праћен снежном мећавом, наносима и поледицом. 

Ток 

Снежне мећаве, наноси и поледица утичу на здравље најугроженијих, долази до повећане 

потрошње електричне енергије. Погођени су комунални системи (воде, отпадне воде и 

струја), саобраћајна инфраструктура и превоз, економска и друштвена инфраструктура. У 

складу са планом зимске службе општине  Јавно комунално предузеће ''Комград'' је задужено 

за чишћење путева. Са појавом снега и ветра створен је снежни нанос висине 3 м и дужине 

120 м на Државном путу IА реда - A1 - пут је од државне границе са Мађарском (гранични 

прелаз Хоргош) - НовиСад - Београд, петља Бачка Топола,  док  се температура спустила на -

200 C. У периоду завејаности наведеног путног правца, престаје међународни промет људи и 

услуга од уласка из Мађарске према унутрашњости Р.Србије.  

Услед застоја на државним путевима првог реда, угрожено је снабдевање становништва 

храном на целој територији насељених места, као и пружање медицинске помоћи. Посебно су 

угрожене категорије становништва - стари и немоћни, инвалиди, као и сва лица која су се у 

моменту прекида саобраћаја нашли на уато путу. 

Трајање 

Није могуће предвидети трајање снежних мећава, наноса и поледица. Ванредна ситуација 

фебруара 2012. на територији Општине је трајала око 20 дана (од 05-27.02.2012.), проблема је 

било и 2014. године. Време трајања 2-15 дана 
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Рана најава 
Републички хидрометеоролшки завод развио је систем за рано упозорење на појаву снежне 

мећаве, наноси и поледица 

Припремљеност 

Нису предузимане превентивне мере припреме становништва за реаговање у случају снежне 

мећаве, наноси и поледица. Исти је случај са запосленима у привредним друштвима и јавној 

управи, као и у школама и осталим објектима. 

Државни органи нису адекватно припремљени за реаговање у случају опасности. 

Утицај 

Очекује се утицај на живот и здравље људи и животиња, нарушавање животне и радне 

активности. Услед непроходности саобрајаница угрожено је снабдевање становништва 

храном као и пружање медицинске помоћи. Очекује се велики утицај на економију због 

могуће материјалне штете. Угрожавање животне средине, као и поремећај друштвене 

стабилности услед оштећења критичне инфраструктуре и настанка штете на објектима од 

значаја. 

Укупан буџет за 2018. годину општине је 1.558.807.000, 00 динара 

А. Економија/екологија: 

-загађења услед пуцања канализационе мреже због ниске температуре, 

-процењени трошак за зимско одржавање путева, расчишћавање саобраћајнице 

-увећани трошкови Дома здравља и Центра за социјални у раду са становништвом, 

- прекид саобраћаја; 

-прекид или отежаног функципнисања хитне медицинске службе; 

-прекид снабдевања становништва намирницама и огревпм; 

-прекид снабдевања електричном енергијом; 

-отежаног снабдевања водом за пиће; 

-могућег прекида фиксне телефоније. 

Могућа штета 5,1% општинског буџета или 79.499.157,00 динара динара 

Б. Друштвена стабилност -Критична инфраструктура79.499.157,00: 

- поправак путева по истеку зимске сезоне 

Процена штета износила би 3,5% буџета општине или  54.558.245,00 динара. 

В. Друштвена стабилност -Установе - грађевине јавног друштвеног значаја 

- ремонт грејних инсталација у  Дому здравља, објектима општине, у основним школама и 

вртићима 

Процена штете износи  око 0,8% или 12.470.456,00 динара од буџета општине. 

Процењени материјални трошкови који због настале штете иду на терет буџета 

1.Економија/екологија- могућа штета 79.499.157,00 динара, или 5,1%  буџета; 

2. Друштвена стабилност -Критична инфраструктура- могућа штета 54.558.245,00 динара или  

3,5% буџета 

2. Друштвена стабилност -Установе – грађевине јавног друштвеног значаја- 12.470.456,00 

динара или 0,8% буџета. 

УКУПНИ ТРОШКОВИ ..................146.527.858,00 динара или 9,4% од буџета општине 

Угрожено је сво становништво општине, а најугроженије групе су мала деца, хронични 

болесници, старије особе и становништво без или са лошим кровом над главом. 

Одређени број мртвих лица: код 0 % становника, што би за територију општине износило 

око 0 лица. 

Одређени број повређених и оболелих лица: које би требало медицински обрадити,110 лица. 

Збринути и склоњени 1520 лица. Укупно 1630 лица 

Угрожени су сви инфраструктурни објекти општине, а нарочито: 

- Дистрибуција електричне енергије и воде 

- Снабдевање енергентима (мрежа дистрибуције енергената) 

- Телекомуникациони инфраструктурни систем 

- Саобраћај 

Генерисање других 

опасности 

- Негативан утицај на здравље;  Поремећај водоснабдевања 

- Нестабилност грађевина;  Повећана потрошња енергије 

- Техничко-технолошке несреће; Оштећење саобраћајница 

- Оштећење далековода; Погоршање квалитета ваздуха 

Референтни 

инциденти 

Један догађај у 20 до 100  годинe .  

Било је појава екстремно ниских температура праћених снегом и поледицом у последњих 20 

година на територији Општине:  зима 2012. фебруар месец 

Информисање 

јавности 

Путем медија подиже се свест становништва тиме што се емитују рекламни савети о томе 

како се припремити на снежне мећаве, наноси и поледица и како се понашати током њих. 

Будуће информације 
Зависност снабдевања. 

Зависност од хитних служби и снага заштите и спасавања Општине. 

Табела 96.Садржај сценарија нежељеног догађаја са најтежим могућим последицама 
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2.2.9.1.  Процена ризика 

 

 Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, 

стања угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље људи, 

материјална добра и животну средину. Процена обухвата утврђивање (идентификацију), 

анализу и евалуацију ризика.  Процена садржи описе свих сценарија за сваку опасност, за коју 

се радна група определила, затим контекст у којем су разматрани сценарији, резултате 

прорачуна ризика и нивоа ризика (матрице ризика) и картографски приказ свих ризика.  

 На основу резултата анализе ризика, радна група врши упоређивање резултата анализе 

ризика у циљу добијања јасне слике да ли је ризик прихватљив или ће се предузимати одређене 

мере како би се умањио. Процена је скуп процена ризика изражених у сценаријима 

утемељеним на опасностима које могу изазвати последице на територији или делу територије 

за који се врши процена. Проценом се идентификују извори могућег угрожавања, сагледавају 

могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од 

елементарних непогода и других несрећа у односу на штићене вредности друштва. 

 

2.2.9.2. Утицај опасности на штићене вредности 

 

 Према дефинисаним сценаријима развоја опасности од снежних мећава, наноса и 

поледица, могуће је предвидети утицај опасности на штићене вредности (Табела 97.). 

 

Штићене вредности Критеријуми 

Живот и здравље људи 

Угрожено преко 1500 лица - последице катастрофалне (мртви 0, повређени- оболели 

110, евакуисани 1520, расељени- остали без стана/куће, збринути и склоњени, укупно 

1630) 

Економија/екологија 
Укупна материјална штета је мала, износ прелази 5% буџета локалне самоуправе 

(79.499.157,00 динара, или 5,1%  буџета). 

Друштвена стабилност 

1. Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја 

(критичној инфраструктури) је умерена, 3-5% буџета локалне самоуправе (54.558.245,00 

динара или  3,5% буџета). 

2. Укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја је 

мала, 05-1% буџета локалне самоуправе (12.470.456,00 динара или 0,8% буџета). 

Табела 97. Преглед утицаја опасности на штићене вредности 

 

2.2.9.3. Процена вероватноће 

 

 Имајући у виду различитост података, до којих се долази у процеу идентификације 

потенцијалних опасности, вероватноћу је могуће проценити на три начина:  

а)  стручна процена (Квалитативно), б)  прогнозе вероватноће (Вероватноћа) и  

ц)  коришћење података о прошлим догађајима (Учесталост).  

 Разматрајући ову опасност на основу доступних података и анализа, стручни тим за 

процену ризика се определио, да вероватноћу одреди на основу учесталости-појављивања 

снежних наноса, мећава и поледица у претходном периоду (Табела 98.). 

 

Категорија 
Вероватноћа или учесталост 

(а)Квалитативно (б)Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година + 

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година  

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године  

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  

Табела 98. Исказивање вероватноће 
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2.2.9.4. Процена последица 

  

 Последице представаљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, 

економију/екологију и друштвену стабилност, а манифестују се кроз величину губитка (штету). 

(Табела 99., 100., 101. а и б). 

 
Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500 + 

Табела 99. Исказивање последица по живот и здравље људи 

 
Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета  

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета + 

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета  

Табела  100. Исказивање последица по економију/екологију 

 
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета  

на критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала 1-3% буџета  

3 Умерена 3-5% буџета + 

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета  

Табела 101 а. Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 

 
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета  

на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета  

2 Мала 0.5-1% буџета + 

3 Умерена 1-3% буџета  

4 Озбиљна 3-5% буџета  

5 Катастрофална >5% буџета  

Табела 101. б. Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

 

2.2.9.5.  Ниво и прихватљивост ризика 

 

 Ниво и прихватљивост ризика су приказани у матрицама 1-4. 
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 Укупан ризик је одређен средњом вредношћу свих вредности ризика у случају снежних 

мећава, наноса и поледица, и износи 

 

Ризик по живот 

и здравље људи 

Ризик по 

економију 

Укупан ризик по друштвену стабилност  

Укупан 

ризик  

(1+2+5)/3 
Критична 

инфраструктура 

Установе/грађевине од 

јавног значаја 

Збир 

(3+4)/2 

1 2 3 4 5 6 

5 3 3 2  (2,5)  3  (3.67) 4  
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 На основу одређених нивоа ризика, одређује се прихватљивост ризика од снежних 

мећава, наноса и поледица (Табела 102.). Ниво ризика од снежних мећава, наноса и поледица за 

територију Општине је ВИСОК, који је НЕПРИХВАТЉИВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Табела 102.  Ниво и прихватљивост ризика од снежних мећава, наноса и поледица 

 

2.2.9.6.  Одређивање комбинације ризика-мултиризик 

 

 Кроз мултиризик се врши разматрање међузависности потенцијалних опасности и 

ризика . Могуће је настајање накнадних опасности на територији општине:  

- Индустријски акцидент-цурење опасне материје (техничко-технолошка несрећа услед 

ниских температура),  

- Пожар и експлозија током транспорта опасних материја.  

 

2.2.9.7. Третман ризикa 

 

 Третманом неприхватљивих ризика, односно предузимањем разноврсних планских 

мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво.Tретман ризика, начелно садржи: ризик, 

активност, носиоца активности, време реализације, сараднике у реализацији активности, време 

и начин извештавања.  Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица, 

идентификоване потенцијалне опасности или комбинација опасности, субјекти система 

заштите и спасавања су дужни да предузимају све мере из области превентиве и реаговања. С 

обзиром да се ризик  налази у области високог ризика, неопходно је предузети одређене мере 

ради смањивања и одржавања ризика на прихватљивом нивоу. Предузимањем превентивних 

мера, приказаних у табели 103. и 104.  

 

рб Активност 
Носилац 

активности 

Време 

реализа 

ције 

Сарађују 

Време 

извешта 

вања 

Начин 

извешта 

вања 

Стратегије, нормативно уређење, планови 

1 

Организовање места 
приправности (пунктова 

зимске службе) и 

означавање тих места и 
депонија посипног 

материјала 

Стручна служба 

за заштиту и 
спасавање 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Одмах. 

Стална мера 

Стручне службе 

Општине 

Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

2 

Склапање  уговора са 

одговарајућим предузећима 
која обављају радове на 

одржавању локалних путева 

и саобраћајница у општини 
и између насељених места 

Општинска 

управа 
30 дана Локална самоуправа 

Редовно на 

седницама 
штаба 

Писаним 

извештајем 

3 
Формирање стручне службе 
за заштиту и спасавање 

Јединица локалне 
самоуправе 

30 дана 
Стручне службе 
Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

4 

Појачана контрола 

саобраћаја услед снежних 

наноса, мећава и поледица 

МУП Одмах 
Стручне службе 
Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

5 
Праћење стања метео услова 

преко надлежне службе, 

РХМЗ 

Стручна служба 
Стална мера 

Стручне службе 

Општине 

Редовно на 

седницама 

Писаним 

извештајем 

Прихватљивост Начин поступања Одлука

Веома висок                      

(црвена)
НЕПРИХВАТЉИВ

Висок                      

(наранџаста)
НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени                    

(жута)
ПРИХВАТЉИВ

Умерени ризк може да значи потребу 

предузимања неких радњи

Низак                               

(зелена)
ПРИХВАТЉИВ

Низак ризик, може значити да се не 

предузима никаква радња

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика ради смањења на ниво 

прихватљивости

Ризик

+ 
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ажурирање планова заштите 
и спасавања 

за заштиту и 
спасавање 

штаба 

6 

Систематизацијом послова 

општинске управе одредити 

део управе које ће имати 
обавезу праћења опасности 

од снежних мећава, наноса и 

поледица, анализе података 
и обавештавања стручне 

службе за ванредне 

ситуације 

Општинска 
управа 

90 дана 
Штаб за ванредне 
ситуације 

7 

Превентивно посипање пута 

одговарајућим хемијским 

средствима ради спречавања 
стварања поледице и 

задржавања снега на путу у 

току падавина 

Предузеће за 
путеве 

Стална мера 
Стручне службе 
Општине 

Редовно на 

седницама 
штаба 

 

Писаним 
извештајем  

8 
Праћење стања на путевима, 

упозоравање становништва 

Стручна служба 
за заштиту и 

спасавање 

Штаб за ванредне 
ситуације 

Привредна 
друштва у оквиру 

којих се налазе 

депоније  

Стална мера 
Стручне службе 

Општине 

9 

Израда програма за 
способљавање 

становништва, јавних 

предузећа и привредних 
друштава за реаговање у 

случају појаве снежних 

наноса, мећава и наноса 

Стручна служба 

за заштиту и 
спасавање 

Штаб за ванредне 

ситуације 

30 дана 

Стручне службе 

Општине 

Општински штаб за 
ванредне ситуације 

Редовно на 

седницама 
штаба 

Писаним 

извештајем 

10 

Израда програма за 

едукацију о опасности од 

снежних наноса,мећава и 
поледица и могућностима 

заштите 

11 

Одржавање и организација 

семинара за реаговање у 

случају снежних наноса, 

мећава и поледица 

Стручна служба 

за заштиту и 

спасавање 

Стална мера 

Стучне службе 

Општине 

Штаб за ванредне 

ситуације 

12 

Прописано планско зимско 
одржавање, Ажурирање  

плана зимског одржавања 

путева 

Штаб за ванредне 
ситуације 

Предузеће за 

инфраструктуру 

Стална мера 
Стручне службе 

Општине 

Редовно на 

седницама 
штаба 

Писаним 

извештајем 

13 
Предвиђање почетка 
снежних падавина и њихове 

количине 

Мерна станица 
РХМЗ на 

територији ЈЛС 

Стална мера РХМЗ 
Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

Систем за рану најаву 

1. 

Успостављање система - 
доградња система за рану 

најаву и обавештавање и 

ангажовање лица 
оспособљеног за руковање 

системом 

Општинска 

управа 
30 дана 

Стручне службе 

Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 
 

Писаним 

извештајем  

2. 

Благовремено и потпуно 
обавештавање корисника 

јавних путева о стању и 

условима одвијања 
саобраћаја на јавним 

путевима, преко средстава 

јавног информисања, 
саобраћајним знацима и 

таблама обавештења. 

Радио, телевизија, 
интернет, 

штампани медији 

Одмах 

3. 
Обезбедити алтернативне 
изворе узбуњивања и 

обавештавања 

Општинска 

управа 
60 дана 

Стручне службе 

Општине 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

4. Израда санационих планова 

Стручна служба 

за заштиту и 
спасавање 

 

90 дана 
Стручне службе 
Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

Просторно планирање и легализација објеката 
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1 Заштита мостова од леда  
Предузеће за 
водопривреду 

60 дана 

Стручне службе 

Општине 

Редовно на 

седницама 
штаба 

Писаним 

извештајем 

2 

Планирање рејона и прилаза 

за извлачење пловних 

средстава у случају 
залеђивања водотокова 

Општинска 

управа 
Стална мера 

3 

Обезбеђење и постављање 

потребног броја 
саобраћајних знакова и 

обавештења 

Предузеће за 
путеве 

30 дана 

4 

Израда и постављање 

привремених објеката за 
одбрану од сметова 

Предузеће за 

инфрастру 
ктуру 

90 дана 

5 

Обезбеђење одводњавања 

коловоза за време отапања 
снега 

Предузеће за 

инфрастру 
ктуру 

30 дана 

6 

Спровођење прописаних 

грађевинских мера за кровне 

покриваче, надстрешнице, 

рекламне паное и 

електроразводну мрежу у 

погледу отпорности на 
снежне наносе и стварање 

ледних наслага 

Општинска 

управа 

Граћевинска 

предузећа 

Стална мера 

Табела 103.  Третман ризика од снежних наноса, мећава и поледица - превентива 
 

рб Активност Носилац активности 

Време 

реализа 

ције 

Сарађују 

Време 

извешта 

вања 

Начин 

извешта 

вања 

Стање спремности капацитета за реаговање 

1 
Надзор над извршавањем мера 
превенције 

Општинска управа 
 

Стална мера 

Стручне 

службе 

Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

2 

Посипање залеђених и снегом 

покривених коловоза 

одговарајућим материјалима 

Предузеће за 
инфраструктуру 

Стална мера 

Стручне 

службе 
Општине 

Редовно на 
седницама 

штаба 

 

Писаним 

извештајем 

3 
Мобилне екипе за расчишћавање 

и одржавање сметова и наноса 

Стучне службе за 
заштиту и спасаванје 

Штаб за ванредне 

ситуације 

30 дана 

4 

Редовно уклањање снега са 

коловоза, пута, стајалишта и 

паркинга, из ригола, са објеката 
и са банкина 

Комунално предузеће Стална мера 

5 
Планирање зимског одржавања 

свих путних праваца 

Предузеће за 

инфраструктуру 
30 дана 

6 
Оспособљавање штаба за 
ванредне ситуације за реаговање 

Командант штаба 30 дана 

Стручне 

службе 
Општине 

Редовно на 

седницама 
штаба 

Писаним 

извештајем 
7 

Одржавање комуникација са 

оспособљеним правним лицима 
одређеним за реаговање у 

случају снежних мећава, наноса 

и поледица 

Општинска управа 

Стручна служба за ЗиС 
Стална мера 

8 

Попуна свих субјеката 
планираним материјалним 

средствима за заштиту и 

спасавање у случају снежним 
мећава,наноса и поледица 

Општинска управа 90 дана 
Службе 
Општине 

Редовно на 

седници 

штаба 

Писаним 
извештајем 

9 

Обезбедити потребна средства за 

отклањање последица (чистачи 
снега, моторне скије, 

хеликопетер идр.)  или захтевати 

њихово ангажовање 

Стручна служба за 

заштиту и спасавање 
90 дана 

Стручне 
службе 

Општине 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

10 
Формирање тимова за 

претраживање завејаних терена 
Општинска управа Одмах 

Стручне 
службе 

Општине 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

11 
Формирање комисије за попис 

штете 
Општинска управа 120 дана 

Стручне 
службе 

Општине 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

12 

Надзор и провера спремности 

снага и средстава дефинисаних 
за заштиту и спасавање у случају 

снежних мећава, наноса и 

Општинска управа Стална мера 

Стручне 

службе 

Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 
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поледица у складу са Планом 
заштите и спасавања 

13 
Идентификација критичних 

места за стварање наноса  

Стручна служба за 

заштиту и спасавање 

Штаб за ванредне 
ситуације 

60 дана 

Стручне 

службе 

Општине 
Штаб за 

ванредне 

ситуације 
 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

Спремност капацитета ватрогасно спасилачких јединица 

1. 

Попуњеност (кадровска и 

материјална) ватрогасно 
спасилачких јединица  у вези са 

опасношћу 

Штаб за ванредне 
ситуације 

Стална мера 

Општинск

и штабза 
ванредне 

ситуације 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

2. 

Комуникација са ватрогасно 
спасилачком јединицом у вези 

обавеза додељених планом 

заштите и спасавања 

Ватрогасна служба 

Стручна служба за 
заштиту и спасавање 

Одмах. 

Стална мера 

Стручна 

служба 
Општине 

Редовно на 

седницама 
штаба 

Писаним 

извештајем 

3. 

Дефинисање задатака ДВД на 

територији планом заштите и 

спасавања 

Стручна служба за 

заштиту и спасавње 
90 дана 

Стручна 

служба 

Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

Спремност капацитета цивилне заштите 

1 
Формирање јединица цивилне 

заштите опште намене 

Штаб за ванредне 

ситуације 
60 дана 

Општинск

и штабза 

ванредне 
ситуације 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

2 
Оспособљавање јединица 

цивилне заштите 

Штаб за ванредне 

ситуације 

3 

Едукација повереника и 

заменика повереника ЦЗ 
 

Штаб за ванредне 

ситуације 

60 дана 

4 

Формирање интервентних 

служби за одржавање-по потреби 
 

Штаб за ванредне 

ситуације 

5 

Попуна јединица цивлне заштите 

кадровима и материјалним 

средствима 
 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Одмах. 

Стална мера 

6 

Формирање СОТ за спасавање из 

наноса и завејаних простора 
 

Штаб за ванредне 

ситуације 
30 дана 

Базе података и подлога за планирање цивилне заштите 

1. 

Зонирање територије од 

угрожености у случају снежних 
мећава, наноса и поледица 

Општинска управа 30 дана 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

2. 

Ажурирање подлога и база 

података у вези снежних мећава, 
наноса и поледица 

Општинска управа Стална мера 

3. 

Израда приказа територије у 

ГИС у сарадњи са надлежном 

службом, у односу на објекте и 
зоне које су угрожене снежним 

мећавама, наносима и 

поледицама 

Општинска управа 30 дана 

4 
Оспособљавање лица за 

руковање са картама ризика 
Општинска управа Стална мера 

Способност субјеката од значаја за заштиту и спасавање 

1 

Одређивање - едукација 

оспосособљених правних лица и 
ажурирање у складу са 

Проценом 

Штаб за ванредне 
ситуације 

30 дана 

Стручне 

службе 

Општине 
Општинск

и штабза 

ванредне 
ситуације 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

2 

Одређивање осталих привредних 
субјеката од значаја за заштиту и 

спасавање и склапање уговора са 

истима 

Штаб за ванредне 

ситуације 
30 дана 

3 

Обезбеђење финансирања у 

складу са одлукама о 

одређивању правних лица од 
заначаја за заштиту и спасавање 

Општинска управа 30 дана 

4 
Надзор над припремама правних 

лица 

Штаб за ванредне 

ситуације 
Стална мера 
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5 

Провера оспособљености 
капацитета правних лица за 

реаговање у случају снежних 

мећава, наноса и поледица 

Штаб за ванредне 

ситуације 
Стална мера 

6 

Планом заштите и спасавања, 
доделити задатке у случају 

снежних мећава, наноса и 

поледица свим планираним 
правним лицима 

Штаб за ванредне 
ситуације 

30 дана 

7 
Анализа способности и 
реорганизација у складу са 

наученим лекцијама 

Штаб за ванредне 

ситуације 

После сваке 
ванредне 

ситуације 

Општи 

нски штаб 
за ванре-

дне ситуа-

ције 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

Стање мобилности везе 

1. 

Обезбедити средства за везу и 

комуникацију за све сталне и 
привремене снаге заштите и 

спасавања ангажовање у случају 

снежних мећава, наноса и 
поледица 

Општинска управа 

Стручна служба за 
заштиту и спасавање 

60 дана 

Општинск
а управа 

Редовно на 

седницама 

штаба 

1.Писаним 
извештајем 2. 

Обезбедити чување и одржавање 

средстава за везу и комуникацију 
преко стручне службе за заштиту 

и спасавање 

Стручна служба за 
заштиту и спасавање 

Стална мера 

3. 
Планове везе дефинисати у 
плановима заштите и спасавања 

Стручна служба за 
заштиту и спасавање 

60 дана 

4. 
Обезбедити резервне изворе 

напајања 
Предузеће за енергетику 30 дана 

5. 
Анализу система везе вршити 

периодично 

Штаб за ванредне 

ситуације 
30 дана 

Штаб за 
ванредне 

ситуације 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

Табела 104. Третман ризика од снежних мећава, наноса и поледица-реаговање 
 

 

2.2.9.8. Карта ризика  

 

 Нежељени догађај са најтежим могућим последицама је приказан на следећој карти 

ризика. 

 Највероватнији нежељени догађај је приказан на следећој карти ризика. 
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ЛЕГЕНДА: 
Снежне мећаве, снежни наноси  и поледице 

блокирају саобраћај на коридору 10, део од 

граничног прелаза Хоргош до петље 

Фекетић. Екстремни су временски услови, 

температура до -200 С, у колони возила која 

је блокирана на ауто путу (петља Фекетић ) 

налази се око 2000 људи-жена и деце, које је 

потребно евакуисати, збринути и 

медицински обрадити 

N 

Нежељени догађај са најтежим могућим последицама 

Основа за наношење тематског садржаја: 

Карте 1:50.000 

Бачка Топола 1,2,3,4; Сомбор 2,4 

 

Легенда: 

       
 

 граница општине 
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III  

 

 

ПОПЛАВЕ  

 
 Пoплaвe су пojaвe нeуoбичajeнo вeликe кoличинe вoдe нa oдрeђeним мeстимa збoг 

дeлoвaњa прирoдних силa (вeликa кoличинa пaдaвинa) или других узрoкa кao штo je 

пoпуштaњe или рушeњe брaнa билo вeштaчких билo прирoдних брaнa нaстaлих зaгрaђивaњeм 

(прeгрaђивaњeм) рeкa услeд клижeњa или oдрoњaвaњa, рaтних рaзaрaњa, и сл. Нajчeшћe 

нaстajу услeд изливaњa пoвршинских тoкoвa штo je узрoкoвaнo кaрaктeристикoм сливa 

(гeoлoшкa грaђa, мoрфoлoгиja, вeгeтирaнoст и нaчин кoришћeњa тeрeнa) кao и нeрeгулисaним 

рeчним кoритoм. Taкoђe,  jaкo су чeстe и услeд дeлoвaњa буjицa нa дoњe тoкoвe и услeд 

издизaњa нивoa пoдзeмних вoдa. 

 

1. Идентификација потенцијалне опасности од поплава 

 

 Идeнтификaциja потенцијалних oпaснoсти oд пoплaвa врши сe нa oснoву свих 

прикупљeних пoдaтaкa и сaглeдaвaњa стaњa у општини Бачка Топола.  

 

1.1. Карте водног подручја погодне размере, са границама речних сливова и под-сливова, 

приказом топографије и хидролошких показатеља 

 

 Читава северна Бачка, а тиме и општина Бачка Топола, сиромашна је водом. На основу 

досадашњих истраживања подземних вода утврђено је да хидрогеолошки колектори могу да 

задовоље садашње потребе водоснабдевања становништва и индустрије. Међутим, коришћење 

ових вода за потребе пољопривреде (наводњавање) превазилази реалне могућности 

хидрогеолошких колектора. Приметна је и оскудност површинских вода. Мали је број 

површинских токова који су, такође, сиромашни водом, док већина њих током летњег периода 

пресуши.  

 За територију општине карактеристични су водотоци рекe Криваје са својим притокама 

(каналима II, III и IV реда) и река Чик. На реци Криваја и њеним притокама формиране су три 

вештачке акумулације и то: ''Зобнатица'' са браном ''Бачка Топола'' на реци Криваја, ''Моравица'' 

са браном ''Криваја'' на каналу К-23 и ''Сава'' са браном Панонија'' на каналу К-18-2. На реци 

Чик формирано је акумулационо језеро ''Светићево'' са браном ''Светићево''. Преглед је дат у 

табели 105. 

 

Ред. 

број 

НАЗИВ 

АКУМУЛАЦИЈЕ 

 

НАЗИВ БРАНЕ 

 

ВОДОТОК 

СТАЦ. 
БРАНЕ 

( km ) 

ЗАПРЕМИНА ( m3 ) 

УКУПНА КОРИСНА 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ЗОБНАТИЦА 
БАЧКА 

ТОПОЛА 
КРИВАЈА K-0 73 + 720 4.620.000,00 3.700.000,00 

2 МОРАВИЦА КРИВАЈА КРИВАЈА K-23 8 + 920 1.580.000,00 1.320.000,00 

3 САВА ПАНОНИЈА КРИВАЈА K-18-2 0 + 450 562.000,00 522.000,00 

4 СВЕТИЋЕВО СВЕТИЋЕВО ЧИК К-1 44+479 5.300.000,00 4.700.000,00 

     
6.762.000,00 5.542.000,00 

Табела 105- Преглед акумулација и брана на територији општине Бачка Топола 

 

 Криваја је, после Дунава и Тисе, највећи површински водоток у Бачкој. Настаје од 

седам мањих водотока. Криваја од свог настанка до Бачке Тополе тече према југу, а од Бачке 



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

183  

 

Тополе скреће на запад и тај правац задржава до Бајше. Од Бајше скреће према истоку, а затим 

ка југоистоку и тај правац задржава све до Србобрана, протичући западном ивицом Малог 

Иђоша и источном ивицом Ловћенца и Фекетића. Од Србобрана се меандрирајући улива у 

Велики бачки канал на 25. речном километру, северно од Турије. Карактеристично за ток 

Криваје је њена релативно велика ширина у односу на дубину, тромост, односно спорост 

протицаја и изразито меандрирање, што је последица малог протока и конфигурације терена. 

Река протиче кроз пољопривредне површине, а њен појас карактерише и недостатак зеленила 

дуж тока. Обале су углавном обрасле трском и другим барским биљем. Максимални водостај је 

у пролеће и у јесен, а минимални у лето. Река Криваја прима веће притоке: Широка долина – 

канал К-26, Велика долина – канал К-23, Дубока долина – канал К-18, на западној страни 

подручја општине, а река Чик у источном делу простора општине. Природни ток Криваје је 

вештачки продужен за 48 km према северу до државне границе. Регулисање тока Криваје је 

извршено ради одводњавања бара из предела Златни крај и Таванкута. Река Криваја се улива 

у Велики бачки канал на потезу између Србобрана и Турије на надморској висини од 76 m. Пре 

ушћа Криваја почиње изразито да меандрира дужином од 33 км (Бељанска бара)- слика 25. и 

26. 
 

 
 

Слика 25. Ток реке Криваја 

  

 Река Чик
21

 у северном делу Војводине у региону Бачке. Извире код села Чикерија 

у Мађарској уз саму границу према Србији. Дуга је око 95 km и улива се у Тису као десна 

притока код Бачког Петровог Села. Чик извире у североисточном делу Суботичке пешчаре, 

западно од Суботице. Ова равничарска река нема у класичном смислу извор, већ се напаја 

подземним водама које полако или под притиском извиру у лесним удолинама. Извориште је 

на висини од око 128 метара а речица поприма елементе типичног потока у близини 

засеока Чикерија и Кобино Село. Тече према југоистоку пролазећи крај Верушића и 

Наумовићева. Поприма димензије мање реке у близини Чантавира и Бачког Душанова. Да би се 

регулисао ток, изграђене су бране са обе стране код Чантавира и у близини ушћа. У доњем 

делу тока на обалама расте густа травадо дубине од 2-4 метра. Чик даље тече 

поред Торњоша, Светићева и Оборњаче, а код Бачког Петровог Села се улива у Тису на 

надморској висини од 74 метра. У Чику живи неколико врста рибе као што 

су лињак, штука и шаран. Површина слива је око 480 км
2
. 

                                                 
21 Oдлука о утврђивању пописа вода I реда ("Сл. гласник РС", бр. 83/2010) река Чик спада у воде I реда. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%BE%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Linjak
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Слика 26. Хидрографска мрежа Бачке; Јавно власништво, https://sr.wikipedia.org/w/index.php?curid=1482560 

 

 Све акумулације, као и реке Криваја  и Чик потпадају под хидросистем ''Северна Бачка'' 

којим газдује Водопривредно предузеће ''Северна Бачка''- слика 27. 

 

 
Слика 27.- Хидросистем ''Северна Бачка'' 
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 Поред Зобнатичког језера (5,5 км дугачко), на територији општине Бачка Топола 

постоје и акумулациона језера код насеља Стара Моравица (АК Моравица – брана Криваја и 

ретензија Багремар), Светићево (АК Светићево - брана Светићево), као и код насеља Панонија 

(АК Сава – брана Панонија) са мањим делом површине језера на територији општине. 

Фреатске воде сачињавају воду која лежи у порозном земљишту до првог вододржљивог слоја. 

Фреатска издан се храни инфилтрацијом атмосферских падавина, инфилтрацијом воде из 

Зобнатичког језера и притицањем воде из виших лесних и пешчаних предела. Карактерише их 

неуједначен квалитет, повишен садржај гвожђа, велика тврдоћа, повећан садржај нитрата и 

нитрита и подложност бактериолошком загађењу. 

  

 У општини Бачка Топола постоји веома мали број извора. Они се могу поделити у две 

групе, на контактне изворе (извори Велике долине, Дубоке долине, Широке долине и њихових 

притока) и пиштевине. Артешке воде представљају посебан тип издани који се налази између 

два непропусна слоја под великим хидростатичким притиском. Углавном су лошег хемијског и 

доброг бактериолошког квалитета. 

 Фреатске воде сачињавају воду која лежи у порозном земљишту до првог 

вододржљивог слоја. Највеће пространство заузимају у стенама са интергрануларном 

порозношћу. Фреатска издан се храни инфилтрацијом атмосферских падавина, инфилтрацијом 

воде из Зобнатичког језера и притицањем воде из виших лесних и пешчаних предела. У 

прошлости је фреатска издан била најважнији снабдевач водом људи и стоке. Вода се захватала 

помоћу копаних бунара. Фреатске воде су неуједначеног квалитета и најчешће имају повишен 

садржај гвожђа, велику тврдоћу, повећан садржај нитрата и нитрита. Поред тога, ове воде су 

подложне бактериолошком загађењу, јер поред мале дубине постоји велики број загађивача 

које ствара човек (септичке јаме, пестициди, хербициди и други агрохемијски препарати).  

 Артешке воде представљају посебан тип издани који се налази између два непропусна 

слоја под великим хидростатичким притиском. Прво бушење артешког бунара извршено је у 

Бачкој Тополи 1892. године. Артешке воде су углавном лошег хемијског и доброг 

бактериолошког квалитета.  

 Појава термоминералне воде у општини Бачка Топола условљена је сложеним 

геолошким саставом терена и постојањем раседа. Постојање термоминералне воде у Бачкој 

Тополи утврђено је још у 19. веку – приликом бушења првог артешког бунара 1892. године Г. 

Халавач је утврдио да вода има термоминералне карактеристике. Садашњи термални извор 

откривен је 1976. године у „Венусу“ који се налази у склопу спортско-рекреационог центра у 

Бачкој Тополи. Минерална вода из овог извора припада категорији јаче минерализованих 

натријум-хидрокарбонатних јодних и сулфидних хомеотерми. Ова вода може да се користи за 

купање, али и као допунско средство при лечењу неких хроничних реуматских обољења.  

 

1.2. Начин коришћења земљишта 

 

 Општина Бачка Топола се налази у централним деловима Бачке и АП Војводина. По 

величини територије коју заузима (596,8641км
2
), као и по броју насеља (23) је једна од средњих 

општина у Војводини. Према последњим подацима у општини Бачка Топола живи 33.321 

становника. Пољопривредна производња се одвија на 53.302,87 hа или на 89,45%, Водно 

земљиште обухвата 655,67 hа или 1,1%.   

 Међу разноврсним хидрографским појавама посебан интерес изазивају подземне воде 

које утичу на облик и величину површинских токова док сам ниво подземних вода зависи од 

количине атмосферских вода.  На основу до сада регистрованих података о нивоу подземних 

вода, оне не само да не угрожавају земљиште, већ се увек налазе на дубини од 3 до 10,5m, 

зависно од конфигурације терена. Осцилације нивоа подземних вода су благе, уједначене и са 

висинском разликом минимума и максимума од око 1,5m.  Осцилације нивоа подземних вода 

се осматрају путем мреже копаних бунара – региструје их предузеће Хидро-систем Дунав – 

Тиса – Дунав, рејонски погон Сента, и то од 1951. године. 
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1.3. Опис историјских поплава које су имале значајне штетне утицаје на људско здравље, 

животну средину, културно наслеђе и привредну активност 

 

 До сада није било штетних поплава на територији општине Б.Топола. На подручју 

општине је забележена само једна поплава дела насеља Стара Моравица 1999. године и она је 

настала услед нестанка електричне енергије на црпној станици ''Моравица II'', која препумпава 

воду из корита канала К- 23 из насеља у акумулационо језеро ''Моравица''. Стање на терену се 

брзо санирало укључењем у погон мобилних црпних агрегата. То је једини случај угрожености 

насеља од поплаве који је у дужем низу година забележен, а ни њега не би било да није дошло 

до техничких проблема са снабдевањем електричном енергијом црпне станице. До појаве 

водолежа на пољопривредним парцелама долази у веома ретким ситуацијама (код великог 

интензитета падавина у кратком временском интервалу) и мањих су размера. 

 

1.4. Карактеристике поплаве, укључујући досезање поплавног таласа, правце течења и 

процену штетних утицаја које су произвеле, уколико још увек постоји могућност појаве 

сличних догађаја у будућности 

 

 До сада није било штетних поплава па је немогуће навести карактеристике поплава, сем 

поплаве уСт.Моравици где је проблем био техничке природе.  

 

1.5. Изграђеност система заштите од поплаве 

 

 На територији општине Бачка Топола нема:  

- одбрамбених насипа (слика 28.) 

- преводница,    

На територији општине Бачка Топола изграђене су две црпне станице и то: 

-        ЦС Панонија I -  на каналу К-18-2 која служи за пуњење акумулације Сава- Панонија, 

капацитета пумпи  2 x 150 l/sec, 

- ЦС Моравица II -  на каналу K-23, која служи за пуњење акумулације Моравица. 

 
Слика 28.: Одбрамбене линије у АП Војводина - слаба места 
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 На картама '' Воде Војводине'' http://www.vodevojvodine.com-слика 29. и 30., видљиво је 

да територији општине не угрожавају спољне ни унутрашње  воде. Заштита од спољних вода је 

од првих водопривредних делатности које су се појавиле на подручју Војводине почетком 

XVIII века. Нарочито интензивни радови на изградњи насипа уз реке обављени су крајем XIX и 

почетком XX века. Као последица поплава на Дунаву 1965. године усвојен је јединствен 

принцип изградње и реконструкције одбрамбених линија у Војводини на меродавну 1% велику  

воду.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 29: Угроженост АПВ од спољних вода- извор '' Воде Војводине'' http://www.vodevojvodine.com 

 

  
Слика 30: Угроженост АПВ од унутрашњих  вода -извор '' Воде Војводине'' 

http://www.vodevojvodine.com 

Б.Топола 

Б.Топола 
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 Највећу опасност представљају акумулациона језера код Зобнатице - табела 106, Старе 

Моравице, Паноније и Светићева. У случају пуцања брана на свим вештачким хидро 

акумулацијама (језерима) ни једном насељеном месту не прети опасност од поплаве. Нешто 

што би имало елементе поплаве било би приликом пуцања или насилног рушења бране на 

акумулационом језеру ''Зобнатица''. Дошло би до мањег угрожавања северног дела града 

(непосредно уз корито речице Криваје), тј. плављења подрума стамбених објеката, плављења у 

облику таласа ораница и саобраћајница и дошло би до прекида саобраћаја на путу М-22 (стари 

пут Београд-Суботица). Изливање фекалија из канализације и септичких јама, изазвало би 

загађења бунара градског водовода (неколико бунара у непосредној близини корита речице 

Криваје), а исто може изазвати појаву епидемије након повлачења воде у корито. Вода у 

градском водоводу је и иначе подложна бактериолошком загађењу, јер поред мале дубине 

бунара постоји велики број загађивача које ствара човек (појава великог броја септичких јама, 

примена пестицида, хербицида и других агрохемијских препарата и друго). 

 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ БРАНЕ - 
АКУМУЛАЦИЈЕ 

Назив 
водотока 

Угрожена насеља 
низводно од  

бране/акумулације 

Број угроженог 
становништва 

Узбуњивање 
становништва 

Време 
пражњења 

акумулације 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

Брана Бачка Топола,  
акумулација Зобнатица  

Криваја К-0 

Бачка Топола 
(угрожава водозахват 
– изворишта пијаће 

воде) 

1000 

НЕМА 

ЕЛАБОРАТА 
Плаве се само 
нижи делови 
северно од 

насеља  

55,9 сати 

 
2. 

Акумулационо језеро  
Криваја – Стара Моравица  

Криваја К-23 Нема 

554 
127 стамбених 

објеката + 6 
привредних 

3 км локалног 
пута 

нема елабората Непознато 

 
3. 

Акумулационо језеро Чик 1 
Светићево, Светићево 

Чик - 1 Нема 0 нема елабората Непознато 

4. 
Брана акумулационог језера 

„САВА” 
Панонија 

Криваја К-
18-2 

Нема 
27 

9 кућа 
нема елабората Непознато 

Табела 106. - Преглед акумулација са процењеним бројем угроженог становништва у случају пуцања 

бране 

  

 Подземне воде на територији општине јављају се током године, а нарочито после већих 

атмосферских падавина, као што су кише, град и снег. Високе подземне воде могу нанети 

штету у централном делу града Бачке Тополе, насеља Стара Моравица и Бајша јер услед појаве 

подземних вода може доћи до оштећења (мада ни урушавање није искључено) објеката 

грађених од набоја и слабијих грађевинских материјала. 

 До појаве водолежа, на пољопривредном и другом земљишту, долази после јаких киша 

(висина падавина 40 и више милиметара у року од 24 часа) или у периоду веома водних година 

(као што је то била 1999. година).  

 

1.6. Густина насељености 

 

 Према попису становништа обављеном 2011. године општина Бачка Топола има 33.321 

становника; полна структура од укупног броја становника: жена 17083 (51,27%), мушкараца 

16238 (48,73); старосна структура укупног броја становника: 

- 0-19 година живота       6.295 (18,89%) 

- 20-59 година живота     18.517 (55,57%) 

- 60-више година живота     8.509 (25,54%). 

Градско становништво  14.573 (43,73%), мушкарци 6948 (47,67%), жене 7625 (52,33%) 

Сеоско становништво  18.748 (56,27%), мушкарци 9290 (49,55%), жене 9458 (50,45%) 

Пунолетно становништво  27.769 (83,34%) 

Просечна старост   43,2 године 

 На графикону број 11. дата је број становништва по годинама пописа. 
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Графикон 11. Упоредни преглед пописа становништва од 1961.-2011. године 

 

 У табели 107. дат је преглед становништва према статусу инвалидитета, старости, полу 

и типу насеља
22

 

 

 

УКУПНО Особе са инвалидитетом Особе без инвалидитета 
Особе чији је статус 

инвалидитета непознат 

Укупно М Ж Укупно М Ж Укупно М Ж 
Укупн

о 
М Ж 

БТ 33321 16238 17083 3306 1365 1941 29463 14568 14895 552 305 247 

пр.старост 43,18 41,42 44,85 66,22 62,05 69,16 40,56 39,41 41,68 44,76 44,77 44,74 

град 14573 6948 7625 1193 504 689 13167 6327 6840 213 117 96 

пр.старост 42,49 40,66 44,15 66,91 62,62 70,05 40,23 38,81 41,54 45,08 46,17 43,76 

Остало 18748 9290 9458 2113 861 1252 16296 8241 8055 339 188 151 

пр.старост 43,71 41,98 54,41 65,84 61,71 68,67 40,83 39,88 41,80 44,55 43,89 45,37 

Табела 107. Преглед становништва према статусу инвалидитета, старости, полу и типу насеља 

 

 Општина Бачка Топола припада подручјима са просечном густином насељености од 50-

74 становника на 1 км
2
. Подаци су приказани у графикону број 12. 

 

 
Графикон 12. Број становника по 1 км

2
 

  

 Према попису становништва 2011. године, у 23 насеља општине живи 33.321 

становника. Центар Општине је највеће насеље и у њему живи око 43% укупне општинске 

популације, док је насеље Богараш најмање са свега 83 становника (изузимајући  Оборњачу 

која је по последњем попису без становника).  

 

 

 

                                                 
22

 Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и станова у 2011. години, Књига 8 Инвалидидтет, страна 

86-87 

33.321 

2011 

2011 године 

53 

53- по подацима  РЗС 2016. год 
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1.7. Величина животињског фонда 

  
 На територији општине Бачка Топола узгој  домаћих животиња је разгранат, од узгоја у 

сеоским домаћинствима до великих фарми, али је  још  недовољно развијен. Сточарство у 

општини је  саставна компонента  аграрне економије, а број и врста стоке потврђују значајну 

улогу сточарске  активности.  

 Животињски свет: Животињски свет је у прошлости био знатно богатији. Изменом 

вегетације, као и опсежним мелиорационим радовима, многе животињске врсте су нестале. 

Тренутно се од длакаве ловне дивљачи у општини Бачка Топола срећу срна, зец, лисица, куна 

златка и ондатра, а од пернате дивљачи фазан, пољска јаребица, препелица, дивља патка, 

велика кржа, шарена утва, ћубасти гњурац, мали гњурац, рибоглави гњурац, дивља гуска, 

лисаста гуска, црна лиска, барска кокица, барски петловац, вивак позвиждач, галеб, бела рода, 

сива чапља, бела чапља, гугутка и грлица. Поред ове дивљачи на подручју општине живи и 

велик број ситних сисара, птица и инсеката. Од ситних сисара најбројнији су кућни пацов, 

кућни миш, пругасти миш, хрчак, пољска волухарица, твор, ласица кртица и јеж. Поред 

пернате дивљачи срећу се, између осталих, и следеће птице: кукавица, ћук, пупавац, детлић, 

кобац, мишар, црни кос, пољска шева, чворак, гавран, црна врана, сива врана, сврака, сеоска 

ласта, и велика сеница. Од гмизаваца на територију општине живе барска корњача, сиви 

гуштер и белоушка, а од водоземаца зелена жаба, жаба гаталинка и шарени даждевњак. Од 

инсеката се издвајају јабучна пипа, кромпирова златица, пчела, руси мрав, мољац крзна, 

обични комарац, домаћа мува и паук крсташ. Преглед стоке је дат у табели 122. и 123. 

 

1.8. Опис значајних историјских поплава које својим понављањем могу изазвати значајне 

штете 

 

 На подручју општине је забележена само једна поплава дела насеља Стара Моравица 

1999. године и она је настала услед нестанка електричне енергије на црпној станици ''Моравица 

II'', која препумпава воду из корита канала К- 23 из насеља у акумулационо језеро ''Моравица''. 

Стање на терену се брзо санирало укључењем у погон мобилних црпних агрегата. 

 

1.9. Процена могућих штетних последица будућих поплава на људско здравље, животну 

средину, културно наслеђе и привредну активност, узимајући у обзир што више 

чињеница као што су топографија, положај водотока 

 

 У случају настанка поплава не мoгу сe oчeкивaти губици људских живoтa, као и 

нaрушeни услoви зa живoт у смислу нeстaнкa eнeргeнaта, нaрушeнo снaбдeвaњe хрaнoм, вoдoм 

и хигиjeнским срeдствимa. Може доћи до оштећења стaмбeних и приврeдних oбjeкaтa, као и 

објеката за смештај животиња. Штете на објектима домаћинстава као што су оштећења зидова 

стамбених објеката, уништавање намештаја и кућних апарата и угрожавања животне средине, 

може доћи до загађења земљишта, изливања фекалних вода, а након повлачења воде са 

поплављеног подручја до појаве глодара и гмизаваца. Oштeћeњe кoмунaлних систeмa вoдoвoдa 

и кaнaлизaциje и дeгрaдaциja свих грaђeвинских oбjeкaтa у зoнaмa плaвљeњa. Угрoжeнoст свих 

индивидуaлних стaмбeних oбjeкaтa, oпaснoст oд дeлимичнoг или пoтпунoг рушeњa. Oчeкуjу сe 

прoмeнe у живoтнoj срeдини збoг oштeћeњa или уништeњa зeлeних пoвршинa и других 

зaгaђeњa. Очекује се плављење дела друмских саобраћајница.  

 

1.10. Опште хидролошке и геоморфолошке карактеристике, са плавним подручјима као 

природним ретензијама 

 

 Републичка дирекција за воде, Министарства за пољопривреду, шумарство и 

водопривреде, израдила је 2012. године прелиминарну процену ризика од поплава за 

Републику Србију, на којој је приказана и територија општине, Не постоје поплавна подручја 

на територији Општине Бачка Топола. Поплавно подручје јесте подручје које вода повремено 

плави, услед изливања водотока или сувишних унутрашњих вода. На слици 31. приказана су 
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значајна поплавна подручја за водотокове који се налазе на територији АП Војводина, па и за 

општину Бачка Топола која није угрожено од поплава. 

 
 

  
Слика бр. 31: Значајна поплавна подручја за део АП Војводина - деп Б.Топола 

Извoр: http://њњњ.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php 

 

1.11. Eфикасност изграђених објеката за заштиту од поплава 

 

 Да би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем биле што 

мање, неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава, и то: 

1.  кроз урбанистичко уређење простора и насеља, водити рачуна о нивоу подземних вода 

 при планирању градње а у циљу заштите живота и здравља људи и материјалних 

 добара од поплава, 

2.  изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање, 

3.  изградња пропуста са већом пропусном моћи воде, 

4.  унапређивати системе осматрања, веза и координацију извршења задатака, 

5.  предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга, 

6.  израђивати планове заштите и спасавања од поплава. 

 Да би ове превентивне мере биле на време изведене Штаб за ванредне ситуације 

општине Бачка Топола ће сваке године у сарадњи са јавним предузећем ''Комград'' и месним 

заједницама насељених места анализирати и сачинити предлог мера за отклањање опасности од 

поплава. Одбрану од поплава на неуређеним водотоковима ван система редовне одбране 

водопривредних предузећа, планирају и спроводе јединице локалне самоуправе, надлежни 

орган и штаб за ванредне ситуације. Постоје системи ране најаве.  

 

1.12. Слабе тачке у систему заштите од штетног дејства вода на водотоковима првог и 

другог реда 

 

 Постојећи заштитни систем од штетног дејства воде на водотоковима првог и другог 

реда пружају (за сада) адекватан степен заштите (слика 11. видљиво да територија општине 

нема критичних места). Највећи проблeм је тај што су поједини делови обала и насипа обрасли 

биљном вегетацијом, дрвенастим коровом и дрвном масом. На појединим деловима водотока 

се налази индустријска инфраструктура у виду  инсталација и мостова који ометају обављање 

одржавања. Проблеме ствара и депоновање разног комуналног отпада. 

 

 

http://www.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php
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1.13. Положај насељених области 
 

 Територија општине Бачка Топола састоји се од 23 насеља, чији су атари различите 

величине. Комплексност положаја проистиче и из чињенице да територија општине мањим 

делом подељена Јегричком. Општина Бачка Топола је претежно низијска, налази на надморској 

висини нижој од 100 м. На основу израчунавања дошло се до податка да је средња надморска 

висина територије општине 87-88 м.  

 

1.14. Подручја привредних активности 

 

 Општина Бачка Топола је, у демографском смислу, насељена у урбаном  делу и има око 

500 малих приватних предузећа, а слабије насељена у руралном делу где се становништво бави 

пољопривредом. У целој Општини преко 80% становништва запослено је у пољопривреди. 

Рурални део је пољопривредни, погодан за сточарство, ратарство, пластеничку производњу и у 

руралном подручју се налази највећи део обрадивог земљишта. Највећи део обрадивог 

пољопривредног земљишта је у приватном власништву.  

 

1.15. Дугорочни развој укључујући утицаје климатских промена на појаву поплава 

 

 Територија општине Бачка Топола се налази у северном делу Бачке и има углавном 

особине умерено континенталне климе. 

 Клима општине Бачка Топола условљена је њеним геогрфским положајем као и 

непосредним утицајем лесног покривача, чернозема и оскудном вегетацијом. Просечна 

температура ваздуха креће се од -1,5°C (током месеца јануара) до максималних 21,0°C, током 

јула месеца. Годишња просечна температура је 10,5°C. Најнижа доња температура била је -

26,7°C, док је максимална температура достигла 39,6°C. Најчешћи ветар који дува преко 

територије општине је северозападни (чак 176 дана годишње са просечном јачином од 3 

бофора). Северни ветар је нешто ређи и мање јачине (2,5 бофора). Источни и југоисточни 

ветрови не дувају често и знатно им је мање време трајања. Средње месечне суме падавина су 

највише у  јуну и јулу (јун  74 мм јул 66 мм), а најниже у марту и октобру (март 31 мм октобар 

32 мм) - табела 107. Годишњи просек се креће око 592,00 мм. Снежни покривач је најчешћи у 

децембру, јануару и фебруару и просечно се задржава 37 дана годишње. Магла се спушта на 

територију општине у просеку 58 дана и најчешћа (а и најгушћа) је у зимском периоду.  

 Евидентирање климатских података врши се у метеоролошкој станици на Палићу. 

  
КОЛИЧИНА ПАДАВИНА (mm) 

Средња 

сума 

падавина 
33,4 30,3 33,9 44,0 55,5 80,5 57,4 52,2 49,7 39,6 48,1 46,5 571,1 

ПОЈАВЕ 

Број дана 

са снегом 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 23 

Број дана 

са снежним 

покривачем 
11 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2 9 35 

Табела 107. Основни климатски параметри за климатолошки период 1981-2010. 

 

 Средња годишња сума падавина износи 571,1 mm. Месец са највише падавина је јун са 

средњом месечном сумом падавина од 80,5 mm. Просечан број дана са снежним падавинама 

у току године је 23, а просечан број дана са снежним покривачем у току године износи 35.  

Максимална дневна сума падавина забележена је 15. јуна 2001. године и износила је 94,3 mm. - 

табела 108. 
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 ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ ГОД 

КОЛИЧИНА ПАДАВИНА (mm) 

Максимална 

дневна сума 

падавина 
25,5 28,5 66,6 42,4 55,2 94,3 53,3 45,5 58,0 39,6 54,2 35,2 94,3 

Табела 108. Количине падавина за климатолошки период 1981-2010. година 

 

1.16. Могућност генерисања других опасности 

 

 Услед поплава може доћи до настанка техничко-технолошког удеса на постројењима са 

опасним материјама као и приликом њиховог транспорта. Угрожени су готово сви 

инфраструктурни објекти  који се налазе у плавном подручју. У таквим околностима постоји и 

велика могућност настанка пожара. Поред ових опасности, може се очекивати и настанак 

епидемија и епизотија, као и биљних заразних болести. 

 Поред примарних последица, које поплава може нанети штићеним вредностима, а које 

су плављење површина и објеката, угрожавање становништва, у току, или након поплава се 

могу јавити и друге опасности секундарног карактера, као што су: недостатак воде за пиће, 

епидемије.  
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3. 

 

3.3. СЦЕНАРИО - ПОПЛАВЕ  

 
 

 Нa oснoву прикупљeних и aнaлизирaних инфoрмaциja у вeзи сa пoтeнциjaлнoм 

oпaснoсти oд поплава, a увaжaвajући принципe рeaлнoсти, присуствa мултиризикa и стeпeнa 

нeизвeснoсти пoвeзaнoг сa њим, мoгућe je прeдвидeти слeдeћи сцeнaриo. 

 

3.3.1. Опис нежељеног догађаја 

 

 Поплаве су природни феномен чије се појаве не могу избећи, али се подузимањем 

различитих превентивних грађевинских и неграђевинских мера ризици од поплава могу 

смањити на прихватљив ниво. Најчешће настају услед изливања површинских токова што је 

узроковано карактеристиком слива, нерегулисаним речним коритом и пуцањем акумулационих 

брана.  

 Интензивне и обилне кише, јаки пљускови који кратко трају и имају локални карактер и 

изазивају у насељима плављење комплетне атмосферске канализационе мреже, а на пољима 

наносе штету пољопривредним културама. У насељима највећи проблем представља плављење 

септичких јама које се изливају по двориштима и улицама у насељу. Након обилних падавина 

када се вода повуче на површини дворишта и улица остају фекални остаци који прете да 

изазову епидемију. 

 На територији општине Бачка Топола овакве количине падавина могу се очекивати у 

мају, јуну и јулу месецу. Атмосферска канализациона мрежа је у доста лошем стању, а и нема 

је на већем делу града Бачке Тополе (у осталим насељима готово да је нема уопште) и тешко да 

може да прихвати сву количину воде у кратком временском периоду. Најугроженији  су 

најнижи делови насеља посебно Бачке Тополе и Старе Моравице. У Бачкој Тополи те угрожене 

зоне су око улице Маршала Тита, зоне у непосредним близинама места уливања атмосферске 

канализације у Кривају, зона око Дома здравља и улица Николе Тесле (доњи део). Изливање 

септичких јама је неминовно и тада би фекалне воде доспеле у водоток реке Криваје пошто се 

комплетна атмосферска канализација у граду Бачка Топола, а и у насељима Стара Моравица, 

Пачир и Бајша, улива у Кривају и њене кракове. Ово би могло да изазове загађење водотока 

Криваје и да утиче на живи свет у њој.  

 Штете на пољопривредним културама такође не би биле занемарљиве, нарочито на 

њивама у удолинама где су подземне воде близу површине. Дошло би до пропадања или 

умањења рода културе која се налази више сати у води. 

 

3.3.2. Узроци настанка нежељених догађаја 

 

 Узрок поплава су и непостојање адекватних објеката за одводњу. Поплаве на 

територији Општине Бачка Топола могу настати због великих - екстремних падавине које трају 

више дана, постоји опасност од плављења дела насеља Бачка Топола и Стара Моравица, као и 

северног дела Б.Топола због изливања воде из акумулационог језера Зобнатица.  
 

3.3.3. Околности настанка нежељених догађаја 

 

 Највећу опасност представљају акумулациона језера код Зобнатице, Старе Моравице, 

Паноније и Светићева. У случају пуцања брана на свим вештачким хидро акумулацијама 

(језерима) ни једном насељеном месту не прети опасност од поплаве. Нешто што би имало 

елементе поплаве било би приликом пуцања или насилног рушења бране на акумулационом 

језеру ''Зобнатица''. Дошло би до мањег угрожавања северног дела града (непосредно уз корито 
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речице Криваје), тј. плављења подрума стамбених објеката, плављења у облику таласа ораница 

и саобраћајница и дошло би до прекида саобраћаја на путу М-22 (стари пут Београд-Суботица). 

Изливање фекалија из канализације и септичких јама, изазвало би загађења бунара градског 

водовода (неколико бунара у непосредној близини корита речице Криваје), а исто може 

изазвати појаву епидемије након повлачења воде у корито. Вода у градском водоводу је и 

иначе подложна бактериолошком загађењу, јер поред мале дубине бунара постоји велики број 

загађивача које ствара човек (појава великог броја септичких јама, примена пестицида, 

хербицида и других агрохемијских препарата и друго). 

 Подземне воде на територији општине јављају се током године, а нарочито после већих 

атмосферских падавина, као што су кише, град и снег. Високе подземне воде могу нанети 

штету у централном делу града Бачке Тополе, насеља Стара Моравица и Бајша јер услед појаве 

подземних вода може доћи до оштећења (мада ни урушавање није искључено) објеката 

грађених од набоја и слабијих грађевинских материјала. 

 

3.3.4. Последице нежељеног догађаја 

  

 Примарне последице висих подземних вода су: повређивање животиња, плављење 

руралних подручја, мања оштећења стамбеним и привредних објеката, мања оштећења на 

инсталацијама и  инфраструктури. Секундарне последице су: нaрушeни услoви зa живoт у 

смислу нeстaнкa eнeргeнaта, нaрушeнo снaбдeвaњe хрaнoм, вoдoм и хигиjeнским срeдствимa; 

оштeћeњe кoмунaлних систeмa вoдoвoдa и кaнaлизaциje и дeгрaдaциja свих грaђeвинских 

oбjeкaтa у зoнaмa плaвљeњa; изливање опасних материја и загађење животне средине. 

Терцијарне последице су: угрoжaвaњe живoтa и здрaвљa људи и живoтињa услeд пojaвe 

зaрaзних бoлeсти. Oчeкуjу сe прoмeнe у живoтнoj срeдини збoг oштeћeњa или уништeњa 

зeлeних пoвршинa и других зaгaђeњa, као и смaњeњe принoсa на пољопривредним 

површинама. 

 

3.3.5. Постојећи законодавни оквир 

 

 Према важећем Закону о водама Општи план одбране од поплава за воде I и II реда 

припрема Министарство а доноси Влада. Оперативни план за воде II реда доноси општина 

Бачка Топола за сваку годину, у сарадњи са надлежним Водопривредним предузећима Северна 

Бачка из Суботице, који израђују планове из своје надлежности. 

 

3.3.6. Стање и капацитети система заштите и спасавања 

 

 Стање и капацитети система заштите и спасавања је наведено у тачки 2.1.6. Стање и 

капацитети система заштите и спасавања, страна 121. до 128. 

 

3.3.7. Садржај сценарија 

 

 Поштујући принцип вероватности и реалности настанка појединих догађаја, а на основу 

доступних знања и искустава на територији за коју се врши процена, добијених од релевантних 

тимова за Процену, изведен је садржај сценарија развоја опасности од поплава.   

 Услeд пoплaвa угрoжeнe су сви објекти. Здравствених и образовних установа нема у 

плављеном подручју, тако да се не очекује прекид рада институција здравствене заштите и 

образовних институција. Не постоји могућност да услед оштећења саобраћајница, дође до 

прекида у друмском саобраћају. Узимајући у обзир стање на територији, избор сценарија 

извршен је на основу два предуслова: Вероватноће догађаја и Размера/тежине последица. Као 

највероватнији нежељени догађај је узета поплава од плављења унутрашњим водама - услед 

подизања нивоа подземних вода и обилних падавина, док је као нежељени догађај са  најтежим 

могућим последицама узето плављење дела територије општине Бачка Топола због пуцања 

бране на језеру Зобнатица.  
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3.3.8. Највероватнији нежељени догађај 

 

 Највероватнији нежељени догађај је догађај за који се поуздано зна да се често јавља, 

затим да услови у којима настаје погодују његовој појави и да је реално очекивати да може на 

одређеном простору угрозити животе и здравље људи и направити материјалне штете. 

Елементи сценарија се виде у Табели број 109. 

 

Параметар Општа питања 

Радна група Стручно оперативни тим за реализацију израде процене и лиценцирано лице  

Опасност 

Интензивне и обилне кише, у мају месецу, јаки пљускови, изазивали су у насељима 

Б.Топола и Стара Моравица, плављење комплетне атмосферске канализационе мреже, а 

на пољима нанели штету пољопривредним културама. У насељима највећи проблем је 

плављење септичких јама које се изливају по двориштима и улицама. Након обилних 

падавина када се вода повуче на површини дворишта и улица остали су фекални остаци 

који прете да изазову епидемију. Атмосферска канализациона мрежа је у доста лошем 

стању, а и нема је на већем делу града Бачке Тополе (у осталим насељима готово да је 

нема уопште) тешко да може да прихвати сву количину воде у кратком временском 

периоду. Најугроженији  су најнижи делови насеља посебно Бачке Тополе и Старе 

Моравице. У Бачкој Тополи те угрожене зоне су око улице Маршала Тита, зоне у 

непосредним близинама места уливања атмосферске канализације у Кривају, зона око 

Дома здравља и улица Николе Тесле (доњи део). Изливање септичких јама је неминовно 

и тада би фекалне воде доспеле у водоток реке Криваје пошто се комплетна атмосферска 

канализација у граду Бачка Топола, а и у насељима Стара Моравица, Пачир и Бајша, 

улива у Кривају и њене кракове. Ово би могло да изазове загађење водотока Криваје и 

да утиче на живи свет у њој.  

Штете на пољопривредним културама такође не би биле занемарљиве, нарочито на 

њивама у удолинама где су подземне воде близу површине. Дошло би до пропадања или 

умањења рода културе која се налази више сати у води.  

 

 

Појављивање 
Главне улице општине Бачка Топола због обимних киша и неешеног проблема одвођења 

вишка атмосферске воде 

Просторна димензија 
Део територија општине, у ваћем или мањем делу поједини делови МЗ Б.Топола и Стара 

Моравица  

Интензитет 
Након обилних падавина, почиње да расте ниво подземних вода плављење објеката. 

Интензитет променљив, у зависности од интензитета падавина.  

Време Најчешће пролећни период, мај-јун, период великих вода 15.05.2021. године   

Ток 

Узрок поплава 

- велике падавине,  

- непостојање довољно објеката за заштиту од поплава,  

- недимензионисан систем за одвођење воде-канализација,  
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-плављење дела територије општине.   

Трајање 
2-5 дана, има директног утицаја на све штићене вредности општине-становништво, 

друштвену стабилност, економију и екологију 

Рана најава 
РХМЗ, средства јавног информисања, јер се опасност од поплаве може благовремено 

предвидети 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мери припремљено за ову појаву иако имају искуства од 

претходних поплава.  

Државни органи у оквиру делатности припремљени за одговор на догађај  

Ради спречавања настанка штета од поплава предузимају се следеће мере: 

1. редовно праћење и осматрање нивоа подземних вода, 

2. активирање Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Топола, 

3. стављање у приправност предузећа опремљених и оспособљених за заштиту и 

спасавање од поплава, 

4. информисање и обавештавње становништва о могућем настанку поплаве и 

предузимање потребних  превентивних мера за заштиту. 

Утицај 

Укупан буџет за 2018. годину општине је 1.558.807.000, 00 динара 

 

Утицај на штићене вредности:  

 Б.Економија/екологија  

- реони и улице угрожене услед великих количина атмосферских падавина и подземних 

вода   

- пољопривредно земљиште које је угрожено подземним водама 

Укупна штета - процењена на 1,1% буџета општине или  17.146.877,00 динара 

В Друштвна стабилност - -Критична инфраструктура :  

Систем дистрибуције електричне енергије може бити угрожен оштећењем електричних 

инсталација у стамбеним и пословним објектима; саобраћајна инфраструктура може 

бити оштећена поплавним наносом на улицама, закрченошћу делова улица, прилазима 

здравственим установама.  

Укупна материјална штета процењена: 1% буџета општине или  15.588.070,00 динара.  

В. Друштвена стабилност -Установе - грађевине јавног друштвеног значаја 

Штета на установ./грађ. јав.значаја:нема.  

 

Процењени материјални трошкови који због настале штете иду на терет буџета 

1.Економија/екологија- могућа штета 15.588.070,00 динара, или 1%  буџета; 

2. Друштвена стабилност -Критична инфраструктура- могућа штета 15.588.070,00 

динара, или 1%  буџета 

2. Друштвена стабилност -Установе – грађевине јавног друштвеног значаја- 0 % буџета. 

Укупно: 32,734,947,00  динара  или 2,1% буџета 

А.Становништво  

Угрожена су насељена места Б.Топола и Стара Моравица 15 становника који нису 

евакуисани из својих домаћинстава. Угрожен је и животињски фонд у плавном подручју. 

Генерисање других 

опасности 

Плављење стамбених и привредних објеката;  

Оштећење саобраћајница; 

Настанак пожара;  

Оштећења водоводне и канализационе мреже;  

Нарушено снабдевање водом за пиће; 

Нестанак енергената; 

Плављење и уништење пољопривредних површина;  

Појава заразних болести 

Референтни инциденти 
Један догађај у 1-2 година . Сваке године због обилних падавина је део улица био 

поплављен, тачни подаци не постоје 

Информисање јавности 

Јавност информисана о наиласку елике количине падавина и о предузимању 

превентивних радова у циљу смањења ризика од поплава, као и о могућој угроженој 

територији од поплава. У току поплава јавност иформисана о захваћеној територији, 

степену угрожености инфраструктурних и осталих објеката привредних и јавних 

делатности, броју повређеног станоништва, медицинском збрињавању повређених, 

оштећеним обектима, објектима ван употребе, броју евакуисаног и броју збринутог 

становништва, прелиминарној штети на инфраструктурним објектима и штети на 

установама/грађевинама од јавног значаја.  

Информисање јавности се врши путем медија (радио и ТВ станице), које објављују 

најаве и упозорења у својим програмима. Поред њих најаве и упозорења се прослеђују и 

путем интернет сајта РХМЗ. 

Будуће информације 
Обавештавање становништва о преусмеравању саобраћаја на неугрожене саобраћајнице, 

као и о начину превентивних поступака за избегавање опасности од поплаве.  

Табела 109. Садржај сценарија највероватнијег нежељеног догађаја 
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3.3.8.1.  Процена ризика 

 

 Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, 

стања угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље људи, 

материјална добра и животну средину. Процена обухвата утврђивање (идентификацију), 

анализу и евалуацију ризика.  

 

3.3.8.2. Утицај опасности на штићене вредности 

 

 Према дефинисаним сценаријима развоја опасности од поплава-висок ниво подземних 

вода, могуће је предвидети утицај опасности на штићене вредности (Табела 110.) 

 

Штићене вредности Критеријуми 

Живот и здравље људи 
Последице су минималне  <50 (мртви, повређени, оболели, евакуисани, расељени - 

остали без стана/куће, збринути и склоњени - 15 људи) 

Економија/екологија 
Укупна материјална штета је минимална, износ прелази 1% буџета локалне самоуправе 

(1,1% буџета општине или  17.146.877,00 динара). 

Друштвена стабилност 

1. Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја 

(критичној инфраструктури) је мала, 1- 3% буџета локалне самоуправе (1% буџета 

општине или  15.558.877,00 динара). 

2. Укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја је 

минимална, <0,5% буџета локалне самоуправе (нема). 

Табела 110. Преглед утицаја опасности на штићене вредности 

 

3.3.8.3. Процена вероватноће 

 

 Имајући у виду различитост података, до којих се долази у процесу идентификације 

потенцијалних опасности, вероватноћу је могуће проценити на три начина: 

а)  стручна процена (Квалитативно),  

б)  прогнозе вероватноће (Вероватноћа)  

ц)  коришћење података о прошлим догађајима (Учесталост). 

 Разматрајући ову опасност на основу доступних података и анализа, стручни тим за 

процену ризика се определио, да вероватноћу одреди на основу учесталости-појављивања 

поплава-високог нивоа подземних вода у претходном периоду (Табела 111.). 

 

Категорија 
Вероватноћа или учесталост 

(а)Квалитативно (б)Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година  

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година  

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године + 

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  

Табела 111. Исказивање вероватноће 

3.3.8.4. Процена последица 

 

 Последице представаљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, 

економију/екологију и друштвену стабилност, а манифестују се кроз величину губитка (штету) 

- табела 112., 113. и 114. а и б. 
 

Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50 + 

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500  

Табела 112. Исказивање последица по живот и здравље људи 
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Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета + 

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета  

Табела 113. Исказивање последица по економију/екологију 

 
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета  

на критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала 1-3% буџета + 

3 Умерена 3-5% буџета  

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета  

Табела 114. а. Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета  

на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета + 

2 Мала 0.5-1% буџета  

3 Умерена 1-3% буџета  

4 Озбиљна 3-5% буџета  

5 Катастрофална >5% буџета  

Табела 114.. б Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

 

3.3.8.5.  Ниво и прихватљивост ризика 

 

 Ниво прихватљивости ризика приказан је у матрицама 1-4. 

 

 

Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)

Умерене 3
Умерени                    
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Низак                               
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Матрица 1. Ризик по живот и здравље људи
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Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)
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 Укупан ризик је одређен средњом вредношћу свих вредности ризика у случају поплава, 

и износи: 

Ризик по живот 

и здравље људи 

Ризик по 

економију 

Укупан ризик по друштвену стабилност  

Укупан 

ризик  

(1+2+5)/3 

Критична 

инфраструктура 

Установе/грађевине од 

јавног значаја 

Збир 

(3+4)/2 

1 2 3 4 5 6 

1 1 2 1  (1,5)   2  (1,33)  1 

  

 На основу одређених нивоа ризика, одређује се прихватљивост ризика од поплава 

(Табела 115.) Ниво ризик од поплава за територију Општине Бачка Топола је НИЗАК, 

ПРИХВАТЉИВ.  

Прихватљивост Начин поступања Одлука

Веома висок                      

(црвена)
НЕПРИХВАТЉИВ

Висок                      

(наранџаста)
НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени                    

(жута)
ПРИХВАТЉИВ

Умерени ризк може да значи потребу 

предузимања неких радњи

Низак                               

(зелена)
ПРИХВАТЉИВ

Низак ризик, може значити да се не 

предузима никаква радња

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика ради смањења на ниво 

прихватљивости

Ризик

Табела 15. Нивои и прихватљивост ризика

 

Табела 115.  Ниво и прихватљивост ризика од поплава-висок ниво подземних вода 

 

3.3.8.6. Одређивање комбинације ризика-мултиризик 

 

 Кроз мултиризик се врши разматрање међузависности потенцијалних опасности и 

ризика. Могуће је настајање накнадних опасности на територији општине:  

- оштећење саобраћајница,  

- пожар и експлозија, 

- нарушено снабдевање водом за пиће.  

 
 

+ 
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3.3.8.7.   Третман ризикa 

 

 Пошто је ризик прихватљив, не врши се третман ризика. 

 

3.3.8.8.  Карта ризика 

 

 Сценарио највероватнији нежељени догађаj је приказан на следећој карти ризика. 
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ЛЕГЕНДА: 

                 поплављене улице 

N 

Највероватнији нежељени догађаj 

Основа за наношење тематског садржаја: 

Карте 1:50.000 

Бачка Топола 1,2,3,4; Сомбор 2,4 

 

Легенда: 

       
 

 граница општине 
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3.3.9. Нежељени догађаj са најтежим могућим последицама 

 

 Нежељени догађаj са најтежим могућим последицама је догађај који се ретко појављује 

на одређеном простору, а у случају његовог настанка има такав интензитет чије последице су 

катастрофалне за све штићене вредности. Елементи сценарија се виде у Табели број 116. 
 

Параметар Општа питања 

Радна група Стручно опеативни тим за израду процене и лиценцирано лице 

Опасност 

Опис опасности:  

-плављење површина и објеката северног дела Б.Топола услед вишедневних падавина, 

долази до пуцања бране на језеру Зобнатица - време пражњења акумулације је 60 сати;  

-угрожавање око 1000 становника, 127 стамбених објеката, 6 привредних субјеката;  

-оштећење или прекид саобраћајница у дужини од 3 км;  

-отежано функционисање хитне медицинске службе;  

-отежано функционисање комуналних и услужних делатности-угрожено око 4000 м 

водовода, 2 објеката електро намене, 1 ПТТ објекат;  

-отежано снабдевање сановништва;  

-штете на објектима домаћинстава као што су оштећења зидова стамбених објеката, 

уништавање намештаја и кућних апарата и угожавања животне средине.  

Појављивање Општина Бачка Топола,  један догађај у 2-20 година, 19.04.2020. године 

Просторна димензија Територија општине -северни део  

Интензитет 

Због слабог одржавања бране, дошло је до пуцања - продора воде на њеном средишњем 

делу што је изазвало изливање воде и плављење објеката низводно од бране према 

северном делу насељеном месту Б.Топола.  

Време 

 

Узрок поплаве-пуцања бране може бити неквалитетно одржавање насипа, диверзантска 

активност-намерно рушење бране у циљу изазивања нестабилности у друштву и 

општини 

Ток 

 
  

Акумулационо језеро  

''Зобнатица'' 
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Трајање Није могуће предвидети трајање овог догађаја, али око месец дана 

Рана најава Не постоје елементи ране најеве 

Припремљеност 

Становништво није у довољној мери припремљено.  

Државни органи у оквиру делатности припремљени за одговор на догађај  

Нису предузимане превентивне мере припреме становништва за реаговање у случају 

поплава.  

Обезбедјење особља за редовну и ванредну одбрану од поплава.  

У ванредној одбрани од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује број лица за 

рад, као и на црпним станицама у времену од 0-24 часа (две смене по 12 часова). 

Када дође до пробијања насипа и плављења насеља предузимају се следеће мере и 

активности: 

1. преко средстава јавног информисања се обавештава становништво о насталој 

ситуацији и угрожености, 

2. врши се црпљење воде из поплављених објеката, 

3. врши се прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле 

воде, 

4. предузимају се хигијенско-епидемиолошких мера за заштиту становништва, 

5. пружа се здравствена помоћ становништву. 

Када дође до повлачења воде из поплављених насеља предузимају се следеће мере и 

активности: 

1. темељно чишћење поплављених објеката, 

2. одвођење и испумпавање заосталих вода, 

3. чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката, 

4. микробиолошка контрола исправности хране и воде, 

5. укидање забране употребе воде, 

6. здравствено и санитарно обезбеђивање угроженог подручја 

Утицај 

Укупан буџет за 2018. годину општине је 1.558.807.000, 00 динара 

 

Утицај на штићене вредности:  

 Б.Економија/екологија  

- северни део Б.Тополе угрожен услед пуцања бране на Зобнатичком језеру-127 

стамбених објеката, 6 привредних субјеката;  

Нешто што би имало елементе поплаве било би приликом пуцања или 

насилног рушења бране на акумулационом језеру "Зобнатица". Дошло би до 

мањег угрожавања северног дела града (непосредно уз корито речице 

Криваје), тј. плављења подрума стамбених објеката, плављења у облику таласа 

ораница и саобраћајница и дошло би до прекида саобраћаја на путу М-22 

(стари пут Београд-Суботица).Изливање фекалија из канализације и септичких 

јама, изазвало би загађења бунара градског водовода (постоји пар бунара у 

непосредној близини корита речице Криваје), а исто може изазвати појаву 

епидемије након повлачења воде у корито. Вода у градском водоводу је и 

иначе подложна бактериолошком загађењу, јер поред мале дубине бунара 

постоји велики број загађивача које ствара човек (појава великог броја 

септичких јама, примена пестицида, хербицида и других агрохемијских 

препарата и друго). 
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-отежано функционисање хитне медицинске службе;  

- пољопривредно земљиште које је угрожено подземним водама 

Укупна штета - процењена на 4% буџета општине или  62.352.280,00 динара 

В Друштвна стабилност - -Критична инфраструктура :  

Систем дистрибуције електричне енергије може бити угрожен оштећењем електричних 

инсталација у стамбеним и пословним објектима; саобраћајна инфраструктура може 

бити оштећена поплавним наносом на улицама, закрченошћу делова улица, прилазима 

здравственим установама-.  

-оштећење или прекид саобраћајница у дужини од 3 км; 

-отежано функционисање комуналних и услужних делатности-угрожено око 4000 м 

водовода, 2 објеката електро намене, 1 ПТТ објекат; 

Укупна материјална штета процењена: 77.940.350,00 динара, или 5%  буџета.  

В. Друштвена стабилност -Установе - грађевине јавног друштвеног значаја 

Штета на установ./грађ. јав.значаја:нема.  

 

Процењени материјални трошкови који због настале штете иду на терет буџета 

1.Економија/екологија- могућа штета 62.352.280,00 динара, или 4%  буџета; 

2. Друштвена стабилност -Критична инфраструктура- могућа штета 77.940.350,00 

динара, или 5%  буџета 

2. Друштвена стабилност -Установе – грађевине јавног друштвеног значаја- 0 % буџета. 

Укупно: 140.292.630,00 динара  или 9% буџета 

 

А.Становништво  

Угрожено око 1000 становника од којих нико није евакуисан из домаћинстава  

Угрожени су сви инфраструктурни објекти општине Бачка Топола, а нарочито: 

- Производња и дистрибуција електричне енергије 

- Снабдевање енергентима (мрежа дистрибуције енергената) 

- Телекомуникациони инфраструктурни систем 

- Саобраћај 

Генерисање других 

опасности 

- Плављење стамбених и привредних објеката 

- Нестабилност грађевина 

- Истицање опасних материја 

- Оштећење саобраћајница 

- Настанак пожара 

- Оштећења водоводне и канализационе мреже 

- Нарушено снабдевање водом за пиће 

- Нестанак енергената 

- Плављење и уништење пољопривредних површина 

- Појава заразних болести 

Референтни инциденти 
Један догађај у 20- 100 година , до сада није било инцидената, иако је због обилних киша 

2014. године ниво на брани био подигнут до критичног. 

Информисање јавности 

У току поплава јавност иформисана о захваћеној територији, степену угрожености 

инфраструктурних и осталих објеката привредних и јавних делатности, броју 

повређеног с танобништва, медицинском збрињавању повређених, оштећеним 

објектима, објектима ван употребе, броју евакуисаног и броју збринутог становништва, 

прелиминарној штети на инфраструктурним објектима.  

Обавештавање становништва о преусмеравању саобраћаја на неугрожене саобраћајнице, 

као и о начину превентивних поступака за избегавање опасности од поплаве  

Информисање јавности се врши путем медија (радио и ТВ станице), које објављују 

најаве и упозорења у својим програмима. Поред њих најаве и упозорења се прослеђују и 

путем интернет сајта РХМЗ. 

Будуће информације 

Обавештавање становништва о преусмеравању саобраћаја на неугрожене саобраћајнице, 

као и о начину превентивних поступака за избегавање опасности од поплаве  

Зависност од хитних служби и снага заштите и спасавања Општине Бачка Топола. 

Табела 134. Садржај сценарија нежељеног догађаја са најтежим могућим последицама 

 

 

3.3.9.1.  Процена ризика 

 

 Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, 

стања угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље људи, 

материјална добра и животну средину.  
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2.3.9.2. Утицај опасности на штићене вредности 

  

 Према дефинисаним сценаријима развоја опасности од поплава- плављење површина и 

објеката преливањем воде преко заштитних објеката на р. Дунав (Табела 135.) 

 

Штићене вредности Критеријуми 

Живот и здравље људи 
Последице су озбиљне 501-1500 (мртви, повређени, оболели, евакуисани, расељени - 

остали без стана/куће, збринути и склоњени-1000 људи) 

Економија/екологија 
Укупна материјална штета је мала, износ прелази 3% буџета локалне самоуправе 

(62.352.280,00 динара, или 4%  буџета ). 

Друштвена стабилност 

1. Укупна материјална штета на објектима и инфраструктури од посебног значаја 

(критичној инфраструктури) је умерена, 3-5% буџета локалне самоуправе (77.940.350,00 

динара, или 5%  буџета). 

2. Укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја је 

минимална, <0,5% буџета локалне самоуправе (0% или  0 динара). 

Табела 116. Преглед утицаја опасности на штићене вредности 

 

3.3.9.3. Процена вероватноће 

 

 Имајући у виду различитост података, до којих се долази у процесу идентификације 

потенцијалних опасности, вероватноћу је могуће проценити на три начина: 

а)  стручна процена (Квалитативно),  б)  прогнозе вероватноће (Вероватноћа)  

ц)  коришћење података о прошлим догађајима (Учесталост). 

 Разматрајући ову опасност на основу доступних података и анализа, стручни тим за 

процену ризика се определио, да вероватноћу одреди на основу учесталости-појављивања 

поплава у претходном периоду (Табела 117.). 

 

Категорија 
Вероватноћа или учесталост 

(а)Квалитативно (б)Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година + 

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година  

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године  

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  

Табела 117. Исказивање вероватноће 

 

3.3.9.4. Процена последица 

 

 Последице представаљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, 

економију/екологију и друштвену стабилност, а манифестују се кроз величину губитка (штету) 

- табела 118., 119. и 120. а и б. 

 
Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500 + 

5 Катастрофална >1500  

Табела 118. Исказивање последица по живот и здравље људи 

 Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета  

2 Мала чији износ прелази 3% буџета + 

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета  
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Табела 119. Исказивање последица по економију/екологију 

 
Последице по друштвену стабилност – укупна материјална штета  

на критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала 1-3% буџета  

3 Умерена 3-5% буџета + 

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета  

Табела 120. а. Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 

 
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета  

на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета + 

2 Мала 0.5-1% буџета  

3 Умерена 1-3% буџета  

4 Озбиљна 3-5% буџета  

5 Катастрофална >5% буџета  

Табела 120.. б Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

 

 

3.3.9.5.  Ниво и прихватљивост ризика 

 

 Ниво прихватљивости ризика приказан је у матрицама 1-4. 

 

 

Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)

Умерене 3
Умерени                    

(жута)

Мале 2
Низак                               

(зелена)

Минималне 1

1 2 3 4 5
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Вероватноћа
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Матрица 1. Ризик по живот и здравље људи
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Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)

Умерене 3
Умерени                    

(жута)

Мале 2
Низак                               

(зелена)

Минималне 1

1 2 3 4 5
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в
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Матрица 1. Ризик по економију/екологију

П
о

с
л

е
д

и
ц

е

Вероватноћа

 

 

Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)

Умерене 3
Умерени                    

(жута)

Мале 2
Низак                               

(зелена)

Минималне 1

1 2 3 4 5
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Матрица 3а. Збирна матрица-Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална 

штета на критичној инфраструктури

П
о

сл
ед

и
ц

е

Вероватноћа
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Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)

Умерене 3
Умерени                    

(жута)

Мале 2
Низак                               

(зелена)

Минималне 1

1 2 3 4 5
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Матрица 3б. Збирна матрица-Ризик по друштвену стабилност-укупна материјална 

штета на установама/грађевунама јавног друштвеног значаја

П
о

с
л

е
д

и
ц

е

Вероватноћа

 

Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)

Умерене 3
Умерени                    

(жута)

Мале 2
Низак                               

(зелена)

Минималне 1

1 2 3 4 5
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Матрица 3. Збирна матрица-Ризик по друштвену стабилност
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Вероватноћа
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Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)

Умерене 3
Умерени                    

(жута)

Мале 2
Низак                               

(зелена)

Минималне 1

1 2 3 4 5
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Матрица 4. Укупан ризик

П
о
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д

и
ц

е

Вероватноћа

 

  

 Укупан ризик је одређен средњом вредношћу свих вредности ризика у случају поплава, 

и износи: 

 

Ризик по живот 

и здравље људи 

Ризик по 

економију 

Укупан ризик по друштвену стабилност  

Укупан 

ризик  

(1+2+5)/3 

Критична 

инфраструктура 

Установе/грађевине од 

јавног значаја 

Збир 

(3+4)/2 

1 2 3 4 5 6 

4 2 3 1 2  (2,67) 3 
 

 На основу одређених нивоа ризика, одређује се прихватљивост ризика од поплава 

(Табела 121.) Ниво ризика од поплава за територију Општине Бачка Топола је ВИСОК и 

НЕПРИХВАТЉИВ.  
 

Прихватљивост Начин поступања Одлука

Веома висок                      

(црвена)
НЕПРИХВАТЉИВ

Висок                      

(наранџаста)
НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени                    

(жута)
ПРИХВАТЉИВ

Умерени ризк може да значи потребу 

предузимања неких радњи

Низак                               

(зелена)
ПРИХВАТЉИВ

Низак ризик, може значити да се не 

предузима никаква радња

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика ради смањења на ниво 

прихватљивости

Ризик

Табела 15. Нивои и прихватљивост ризика

 

Табела 121.  Ниво и прихватљивост ризика од поплава-висок ниво подземних вода 

 

3.3.9.6. Одређивање комбинације ризика-мултиризик 

 

 Кроз мултиризик се врши разматрање међузависности потенцијалних опасности и 

ризика . Могуће је настајање накнадних опасности на територији општине:  

- оштећење саобраћајница,  

- пожар и експлозија, 

+ 
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- нарушено снабдевање водом за пиће.  

 
3.3.9.7. Третман ризикa 

 

 Третманом неприхватљивих ризика, односно предузимањем разноврсних планских 

мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво.Tретман ризика, начелно садржи: ризик, 

активност, носиоца активности, време реализације, сараднике у реализацији активности, време 

и начин извештавања.  Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица, 

идентификоване потенцијалне опасности или комбинација опасности, субјекти система 

заштите и спасавања су дужни да предузимају све мере из области превентиве и реаговања 

(табеле 122., 123): 

 

рб Активност 
Носилац 

активности 

Време 

реализације 
Сарађују 

Време 

извештавања 
Начин 

извештавања 

Стратегије, нормативно уређење, планови 

1 

Спровођење превентивно техничких 
мера за заштиту од поплава 

(обезбедити потребна истраживања, 

студије и пројекте ради предузимања 
мера и радова за неопходно повећање 

степена сигурности одбране од 

поплава, у складу са планом одбране 
од поплава) 

Општинска 

управа 

 

Стална мера 

Стручне 

службе 

Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

2 
Обезбедити  ефикасно осматрање 

водотокова и објеката на 

акумулацијама 

Предузеће за 

водопривред
у 

Стручна 

служба у 
оквиру 

објекта на 

акумулацији 

60 дана  

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

 

3 

Благовремене припреме за евакуацију 
становништва, стоке  и организовање 

измештања материјалних и културних 

добара 

Стручна 
служба за 

заштиту и 

спасавање 
Штаб за 

ванредне 

ситуације 

30 дана 

Стручне 
службе 

Општине 

Општински 
штаб за 

ванредне 

ситуације 

4 
Израда оперативног плана за воде 

другог реда у складу са прописима 

Општинска 

управа 
30 дана 

Стучне 
службе 

Општине 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 
5 

Праћење стања хидрометеоролошких 

услова преко надлежне службе, 
ажурирање планова заштите и 

спасавања 

РХМЗ 
Стручна 

служба за 

заштиту и 
спасавње 

Стална мера 

6 

Систематизацијом послова општинске 

управе одредити део управе које ће 
имати обавезу праћења 

хидрометеоролошких опасности, 

анализе података и обавештавања 
стручне службе за ванредне ситуације 

Општинска 

управа 
30 дана 

Стручне 

службе 
Општине 

Редовно на 

седницама 
штаба 

Писаним 

извештајем 

7 

Попис сeгмената путева који су на 

местима где су изгледне поплаве и 

одређивање алтернативних праваца 

Предузеће за 
инфрастр. 

60 дана 

Стручне 

службе 
Општине 

Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 

8 

Попис делова пруга где може доћи до 

прекида пруге услед поплава и 

евиденција алтернативних праваца 
кретања 

Предузеће за 

железницу 

60 дана 

 

9 

Праћење прогнозе и кретање водостаја 

(обезбедити  ефикасног осматрања 
водотокова и објеката на 

акумулацијама, обезбедити ефикасан 

систем веза и узбуњивања 
становништва низводно од 

хидроакумулација), 

РХМЗ 

Предузеће за 

водопривр.у 

Стална мера 

10 

Израдити план и програм обука 

становништва о мерама у случају 
најаве или настанка поплава 

Стручна 

служба за 
заштиту и 

60 дана 

Стручне 

службе 
Општине 

Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 
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спасавање Штаб за 
ванредне 

ситуације 

11 

У складу са одредбама Просторног 

плана Општине  спровођење 
прописаних превентивно техничких 

мера за заштиту од поплава и 

плављење од брана (обезбедити 
потребна истраживања, студије и 

пројекте ради предузимања мера и 

радова за неопходно повећање степена 
сигурности одбране од поплава) 

Стручна 
служба за 

заштиту и 

спасавање 

60 дана 

Стручне 

службе 
Општине 

Штаб за 

ванредне 
ситуације 

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

12 

Поштовање правних инструмената за 

спровођење одбране од поплава 
(споразуми о преузимању радне снаге, 

материјала и механизације; уговори за 

ангажовање радне снаге; споразуми о 
коришћењу јавних и приватних 

простора и институција за прихват 

угрожених од поплава; споразуми за 

коришћење превозних средстава; 

споразуми о надокнади трошкова 

добровољаца и др.); 

Општинска 

управа 
.90 дана 

Стручне 
службе 

греда 

13 
Избегавати држање опасних материја 

у подрумским просторијама 

Привредна 
друштва која 

у свом 
поседу имају 

опасне 

материје 

Стална мера 
Стручне 
службе 

Општине 

Редовно на 
седнници 

штаба 

Писаним 
извештајем 

14 Израда санационих планова 

Стручна 
служба за 

заштиту и 

спасавње 

90 дана 

Стручне 

службе 
Општине 

Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 

15 

Културно наслеђе, архиве и сличне 

вредности не складиштити у 

подрумским просторијама. Израдити 
планове евакуације. 

Објекти 

културе и 

привредна 
друштва на 

територији 

Општине 
Стручна 

служба за 

заштиту и 
спасавње 

60 дана 
Стручне 
службе 

Општине 

Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 

Систем за рану најаву 

1 
Довести систем за рану најаву и 

узбуњивање у стање употребљивости 

Стручна 

служба за 
заштиту и 

спасавање 

Штаб за 
ванредне 

ситуације 

30 дана 

Стручне 

службе 

Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

2 
Обавештавање становништва путем 

средстава јавног информисања 

Радио, 

телевизија, 
интернет, 

штампани 

медији 

Одмах 

3 
Изградити систем брзог и безбедног 

напуштања објеката у случају поплава 
рбанизам 90 дана 

Стучне 

службе 

Општине 
 

На седницама 

штаба 

Писаним 

извештајем 

4 
Обезбедити алтернативне изворе 

узбуњивања и обавештавања 

Општинска 

управа 
60 дана 

5 
Вршити планске пробе система за 

рану најаву 

Лице 

ангажовано 

за руковање 
системом 

Стална мера 

6 
Праћење стања водотокова преко 

надлежне службе 

Стручна 

служба за 

заштиту и 
спасавње 

Стална мера 

Просторно планирање и легализација објеката 

1 

Одржавање заштитних објеката 

(санирања критичних места),  
поправка постојећих и изградња нових 

насипа 

Предузеће за 

водопривр. 
Грађ. 

предузећа 

Стална мера 

Стручне 

службе 

Општине 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 
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2 

Забрана  изградње нових објеката у 
зонама поплавних таласа (разматрање 

расељавања постојећих уколико за то 

постоје финансијске могућности) 

Општинска 

управа 
Стална мера 

3 

Изградња и одржавање заштитних 
водопривредних објеката (насипа на 

водотоцима и акумулацијама са 

бранама) 

Предузеће за 

инграструк. 

60 дана. 

Стална мера 

4 
Планирање и формирање вештачких 

ретензија 

Предузеће за 

водопривр. 
90 дана 

5 
Чишћење, проширивање и одржавање 

система за одводњавање 

Предузеће за 

водопривр. 
Стална мера 

Штаб за 

ванредне 
ситуације 

Табела 122.  Третман ризика од поплава-превентива 
 

Р.бр Активност 
Носилац 

активности 

Време 

реализације 
Сарађују 

Време 

извештавања 
Начин 

извештавања 

Стање спремности капацитета за реаговање 

1 
Надзор над извршавањем мера 
превенције 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

Стална мера 

Општински 

штаб за 
ванредне 

ситуације 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

2 
Оспособљавање штаба за ванредне 

ситуације за реаговање 

Командант 

штаба 
30 дана 

Стручне 

службе 
Општине  

Редовно на 

седницама 
штаба 

Писаним 

извештајем 
3 

Одржавање комуникација са 

оспособљеним правним лицима 

одређеним за реаговање у случају 
поплава 

Стручна 

служба за 

заштиту и 
спасавање 

Стална мера 

4 

Попуна свих субјеката планираним 

материјалним средствима за заштиту 
и спасавање у случају поплава 

.Општинска 

управа 
 90 дана 

Службе 

Општине  

Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 

5 
Формирање тимова за претраживање 
поплављених подручја 

Предузеће за 
урбанизам 

 Одмах 

Стручне 

службе 

Општине  

Редовно на 
седници штаба 

Писаним 
извештајем 

6 Формирање комисије за попис штете 
Општинска 
управа 

 120 дана 

Стручне 

службе 

Општине  

Редовно на 
седници штаба 

Писаним 
извештајем 

7 

Надзор и провера спремности снага и 
средстава дефинисаних за заштиту и 

спасавање у случају поплава у складу 

са Планом заштите и спасавања 

Општинска 

управа 
 Стална мера Стручне 

службе 

Општине  

Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 

8 
Надзор и провера ажурности 

евиденција угрожених објеката 
Урбанизам  Стална мера 

9 

Надзор и припрема за реаговање у 

случају поплава у јавним предузећима 

и установама 

Стручна 

служба на 
територији 

Општине 

 Одмах. 
Стална мера 

 Стручне 

службе 
Општине  

 Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 

 Стручне 

службе 

Општине  
Штаб за 

ванредне 

ситуације 

Редовно на 

седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

10 

Обезбеђење материјаних и техничких 

средстава за пружање прве и 
медицинске помоћи 

Здравствене 

установе 

 Одмах. 

Стална мера 

11 
Обезбеђење објеката за збрињавање 

становништва 
Стручна 

служба за 

заштиту и 
спасавање 

60 дана 

12 
Израда планова за враћање критичне 
инфраструктуре у функцију 

Стручне 
службе 

Општине  

Редовно на 
седницама 

штаба 

Писаним 
извештајем 

Спремност капацитета ватрогасно спасилачких јединица 

1 

Попуњеност (кадровска и 

материјална) ватрогасно спасилачких 

јединица 

Одељења и 

Управе за 

ванредне 

ситуације 

Сектора 

Стална мера 

Стручна 

служба 

Општине  

Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 

2 

Комуникација са ватрогасно 
спасилачком јединицом у вези обавеза 

додељених планом заштите и 

спасавања 

Ватрогасна 

служба 
Стручна 

служба за 

заштиту и 
спасавање 

Одмах. 

Стална мера 

Стручна 

служба 
Општине 

Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 

3 

Дефинисање задатака ДВД на 

територији планом заштите и 

спасавања 

Стручна 

служба за 
заштиту и 

спасавањ 

90 дана 

Стручна 

служба 

Општине 

Редовно на 
седници штаба 

Писаним 
извештајем 

4 
Дефинисање задатака индустријских 

јединица за заштиту од пожара у 

Стручна 

служба за 
30 дана 

Стручна 

служба 

Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 
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случају поплава заштиту и 
спасавње 

Општине 

Спремност капацитета цивилне заштите 

1. 
Формирање јединица цивилне заштите 

опште намене - обука и едукација 

Штаб за 

венредне 
ситуације 

60 дана 

Стручне 
службе на 

територији 

Општине  
 

Редовно на 
седници штаба 

Писаним 
извештајем 

2. 
Одређивање повереника и заменика 
повереника- обука и едукација 

Штаб за 

венредне 

ситуације 

60 дана 

3. 

Формирање СОТ за спасавање из 

поплавњених подручја-у складу са 

Проценом- обука и едукација 

Штаб за 

венредне 

ситуације 

30 дана 

4. 
Попуна јединица цивлне заштите 
кадровима и материјалним 

средствима- обука и едукација 

Штаб за 
венредне 

ситуације 

Одмах. 

Стална мера 

5. 

Анализа способности и 

реорганизација у складу са наученим 

лекцијама 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

После сваке 

ванредне 

ситуације 

Стручне 
службе на 

територији 

Општине  

 

Редовно на 
седници штаба 

Писаним 
извештајем 

Базе података и послога за планирање цивилне заштите 

1 
Зонирање територије од угрожености 

поплава 
 Урбанизам  30 дана 

 Стучне 

службе 
Општине   

  Редовно на 

седници штаба 

Писаним 

извештајем 
2 

Ажурирање подлога и база података у 

вези поплава 
 Урбанизам  Стална мера 

3 
Оспособљавање лица за руковање са 

картама ризика 
 Урбанизам  Стална мера 

Способност субјеката од значаја за заштиту и спасавање 

1 

Одређивање оспособљених правних 

лица и ажурирање у складу са 

Проценом 

Штаб за 

венредне 

ситуације 

 30 дана 

Стручне 
службе 

Општине   

 

 Редовно на 

седници штаба 

 Писаним 

извештајем 

2 

Одређивање осталих привредних 

субјеката од значаја за заштиту и 

спасавање и склапање уговора са 
истима 

Штаб за 
венредне 

ситуације 

 30 дана 

3 

Обезбеђење финансирања у складу са 

одлукама о одређивању правних лица 

од заначаја за заштиту и спасавање 

Општинска 
управа 

 30 дана 

4 Надзор над припремама правних лица 

Штаб за 

венредне 

ситуације 

 Стална мера 

5 
Провера оспосбљености капацитета 
правних лица за реаговање у случају 

поплава 

Штаб за 
венредне 

ситуације 

 Стална мера 

6 
Планом заштите и спасавања, 
доделити задатке у случају поплава 

свим планираним правним лицима 

Штаб за 
венредне 

ситуације 

 30 дана 

Стање мобилности везе 

1 

Одржавање комуникације са околним 

општинама и општинама о стању 
падавима и водостаја 

Стручна 
служба за 

заштиту и 

спасавање 

 Стална мера 

 Стручне 
службе 

Општине   

 Општински 
штаб за 

ванредне 

ситуације 

 Редовно на 

седницама 
штаба 

 Писаним 

изваштајем 

2 

Обезбедити средства за везу и 

комуникацију за све сталне и 

привремене снаге заштите и 
спасавања ангажовање у случају 

поплава 

 Општинска 

управа 
 60 дана 

3 

Обезбедити чување и одржавање 

средстава за везу и комуникацију 

преко стручне службе за заштиту и 

спасавање 

 Стучна 

служба за 

заштиту и 

спасавање 

  Стална мера 

4 
Планове везе дефинисати у плановима 

заштите и спасавања 

 Стручна 
служба за 

заштиту и 

спасавње 

 60 дана 

5 Обезбедити резервне изворе напајања 
 .Предузеће 

за енергетику 
 30 дана 

6 
Обезбедити способност комуникације 
са осталим снагама заштите и 

спасавања ван територије 

 Штаб за 
ванредне 

ситуације 

 Стручна 
служба за 

заштиту и 

 Одмах 

7 
Обука и оспсообљавање свих снага за 

одржавање везе 
 30 дана 
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спасавање 
 

8 
Анализу система везе вршити 

периодично 

Штаб за 
ванредне 

ситуације 

Одмах 

Општински 

штаб за 

ванредне 
ситуације 

Табела 123: Третман ризика од поплава-реаговање 

 

3.3.9.8. Карта ризика 
  

 Сценарио нежељени догађаj са најтежим могућим последицама је приказан на следећој 

карти ризика. 
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ЛЕГЕНДА: 
Дошло би до мањег угрожавања северног дела града (непосредно уз 

корито речице Криваје), тј. плављења подрума стамбених објеката, 

плављења у облику таласа ораница и саобраћајница и дошло би до 

прекида саобраћаја на путу М-22 (стари пут Београд-Суботица). 

Изливање фекалија из канализације и септичких јама, изазвало би 

загађења бунара градског водовода (постоји пар бунара у непосредној 

близини корита речице Криваје), а исто може изазвати појаву 

епидемије након повлачења воде у корито.  

Вода у градском водоводу је и иначе подложна бактериолошком 

загађењу, јер поред мале дубине бунара постоји велики број 

загађивача које ствара човек (појава великог броја септичких јама, 

примена пестицида, хербицида и других агрохемијских препарата и 

друго). 

- зона плављена 

N 

Нежељени догађај са најтежим могућим последицама 

Основа за наношење тематског садржаја: 

Карте 1:50.000 

Бачка Топола 1,2,3,4; Сомбор 2,4 

 

Легенда: 

       
 

 граница општине 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 

 Завршетком процеса израде процене ризика, као и обраде свих сценарија и изражавања 

резултата, добијена је могућност упоређења резултата и њиховог приказивања у заједничким-

збирним матрицама. 

 Проценом су сагледаване следеће опасности:  Знак опасности: 

 

ОПАСНОСТИ И ЗНАЦИ 

1 Земљотреси                                   

 

2 Поплаве                                         

 

3 Екстремне временске појаве         

 

 

 

 Збирна матрица по израђеним сценаријима 

   

Катастрофалне 5
Веома висок                      

(црвена)

Озбиљне 4
Висок                      

(наранџаста)

Умерене 3
Умерени                    

(жута)

Мале 2
Низак                               

(зелена)

Минималне 1

1 2 3 4 5

З
ан

ем
ар

љ
и

ва

М
ал

а

С
р

ед
њ

а

В
ел

и
ка

И
зр

аз
и

то
 

ве
л

и
ка

Збирна матрица по израђеним сценаријима

П
о

сл
ед

и
ц

е

Вероватноћа

 
Ниво и прихватљивост ризика од земљотреси, поплаве, екстремне временске појаве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прихватљивост Начин поступања Одлука

Веома висок                      

(црвена)
НЕПРИХВАТЉИВ

Висок                      

(наранџаста)
НЕПРИХВАТЉИВ

Умерени                    

(жута)
ПРИХВАТЉИВ

Умерени ризк може да значи потребу 

предузимања неких радњи

Низак                               

(зелена)
ПРИХВАТЉИВ

Низак ризик, може значити да се не 

предузима никаква радња

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика ради смањења на ниво 

прихватљивости

Ризик



Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Бачка Топола 

 

 

220  

 

 На основу анализе сценарија за нежељени догађај са најтежим могућим последицама и 

процене ризика можемо констатовати да је ризик од земљотреса умерен  и прихватљив, док је 

за остале опасности поплаве и екстремне временске појаве висок и неприхватљив, те их је 

потребно третирати. 

  

 Да би се неке опасности избегле или да би њихов утицај био што мањи на штићене 

вредности морају се константно предузимати одређене превентивне мере које се односе на: 

1. Адекватно просторно и урбанистичко планирање; пројектовање и изградњу објеката у 

складу са карактеристикама територије у односу на могуће опасности и самим тим не 

дозволити градњу објеката на просторима који су изложени појединим опасностима, нарочито 

земљотресу и поплавама. 

2. Стабилност и ефикасну функциоиналност постојеће и ноизграђене инфраструктуре; 

посебно оних делова инфраструктуре који могу произвести секундарне последице неке од 

наведених опасности (снабдевање водом, снабдевање струјом; објекти за заштиту од поплава и 

др.). 

3. Припреме становништва за поједине врсте опасности, пре свега, ради избегавања 

панике, а потом ради постизања што већег нивоа самозаштите и узајамне заштите и помоћи. 

4. Оспособљавање свих релевантних субјеката који би могли учествовати у заштити и 

спасавању. На нивоу општине то су следећи субјекти: 

- Општински штаб за ванредне ситуације, 

- Оперативно-стручни тимови за све врсте опасности, 

- Повереници и заменици повереника цивилне заштите у насељеним местима, 

- Јединице цивилне заштите опште намене у насељеним местима. 

- Правни субјекти оспособљени за заштиту и спасавање, међу којима су најзначајнији 

Дом здравља и ЈКП због делатности којима се баве и задацима које ће обављати у фази заштите 

и спасавања. 

5. Планирање заштите и спасавања штићених вредности у случају појаве неке од 

Проценом евидентираних опасности да би се релевантни субјекти у области заштите и 

спасавања благовремено припремили за извршавање оних задатака за које су опремљени и 

оспособљени. 

 Планирањем треба утврдити задатке субјеката заштите и спасавања; организовано 

ангажовање свих расположивих капацитета; координацију извршавања мера и задатака 

заштите и спасавања. Планирање треба да је засновано на Процени угрожености, али и на 

објективном утврђивању постојећих снага и капацитета и њихове могућности из области 

заштите и спасавања. 

 Сви субјекти система су дужни у циљу развијања и унапређења јединственог система 

заштите и спасавања,  планирају, програмирају и буџетирају све активности и поступке којима 

се врши имплементација мера превенције. 

 Ако се не може утицати на вероватноћу настанка земљотреса  или последица глобалних 

климатских промена на простору општине, свакако је изразита потреба превентивног деловања 

у циљу спречавања настанка опасности и  обезбеђивање стабилног система обезбеђивања 

основним животним намирницама свим становницима општине. 

 Нарочиту важност има оспособљавање свих субјеката система заштите и спасавања за 

превенцију и реаговање у ванредним ситуацијама. Обука и оспособљавање људских 

потенцијала и свих осталих ресурса  је неопходан корак у циљу стицања знања о елементарним 

непогодама и других несрећама, процударама рада, организовања, комуникације... 

 Реговање у случају елементарних непогода и других несрећа представља кључни 

моменат оперативне употребе снага заштите и спасавања. 

 Мере заштите и спасавања када наступи опасност од ел.непогода и других  несрећа се 

односе на способност реаговања у складу са Планом заштите и спасавања. Због тога је 

неопходно и израдити их. 

 У  циљу правовременог поступања и предузимања свих мера и задатака у ванредним 

ситуацијама, потребно је утврдити задатке и обавезе свих субјеката у систему заштите и 

спасавања на тереиторији општине.    
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 Општина у односу на идентификоване ризике може да унапреди стање система 

заштите и спасавања из области превентиве, предузимањем следећих поступака - табела 124: 
 

Ризик Активност Напомена 

Стратегије, нормативно уређење, планови 

Опште 

могућности 

Формирање Штаба за ванредне ситуације који је обучен и оспособљен за 

руковођење ванредним ситуацијама 
 

Израда интерне документације којом се уређује систем заштите и спасавања  

Увођење периодичних анализа система заштите и спасавања  

Формирање снага цивилне заштите, обука, едукација, вежбе,  

Одредити стручно лице за послове заштите и спасавања по систематизацији 

радних места са обавезом да ради само те послове 
 

Обука и оспособљавање снага заштите и спасавања - оспособљених правних 
лица, повереника, заменика повереника, грађана за личну узајамну и 

колективну заштиту 

 

Оспособљена правна лица да израде Процену угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа и Планове заштите и спасавања 

 

Обзиром да је општина занимљива са аспекта терористичких напада, 

неопходно је израдити План заштите од удеса са аспекта угрожености од 

терористичких напада. 

 

Земљотрес 

Израдити интерну документацију којом уредити систем заштите и спасавања 

у случају земљотреса 

 
Са планом заштите и спасавања у случају земљотреса упознати сва лица у 
ПДиДПЛ која су оспособљена за заштиту и спасавање 

Израдити процедуру обавештавања запослених и посетилаца у случају 

земљотреса 

Екстремне 

временске 

појаве 

Израдити интерну документацију којом уредити систем заштите и спасавања 
у случају екстремних временских појава, посебно снежних мећава, наноса и 

поледица 

 Са планом заштите и спасавања у случају Екстремних временских појава 

упознати сва лица у оспособљеним правним лицима 

Израдити процедуру обавештавња запослених и посетилаца у случају 

Екстремних временских појава 

Поплава 

Израдити процедуру обавештавања запослених и посетилаца у случају 

поплава 
Са планом заштите и спасавања у случају Поплава упознати сва лица у 

оспособљеним правним лицима 

 

Систем за рану најаву 

Земљотрес 

Одржавање интерног система разгласа и узбуњивања 

Провера система 

Израдити процедуре за информисање лица у објекту преко интерног разгласа 

 

Екстремне 
временске 

појаве 

 

Поплава  

Просторно планирање и легализација објеката 

Земљотрес 

Одржавање објекта у односу на опасности и ажурирање документације у 

складу са важећим законима  

 

Екстремне 

временске 
појаве 

 

Поплава  

Табела 124. Могућности унапређења стања-превентива 

 

Општина у односу на идентификоване ризике може да унапреди стање система заштите и 

спасавања из области реаговања, предузимањем следећих поступака, табела 125: 

 

Ризик Активност Напомена 

Стање спремности капацитета за реаговање 

Земљотрес 

Вршити  опремање капацитета за реаговање у случају земљотреса 

Пратити  најаве  центра 112 

Вршити оспособљавање снага цивилне заштите за реаговање у случају 
земљотреса 

Израда обавештења о поступању у случају земљотреса у објекту  

Екстремне 

временске 

појаве 

Вршити опремање капацитета за реаговање у случају Екстремних 

временских појава 

Вршити оспособљавање снага цивилне заштите за реаговање у случају 
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Екстремних временских појава 

Израда обавештења о поступању у случају Екстремних временских појава 

Поплава 
Вршити опремање капацитета за реаговање у случају поплава 

 
 

Спремност капацитета ватрогасно спасилачких јединица 

Земљотрес 

Обука лица за ЗОП у складу са законом 
Опремање снага ЗОП 

Провера спремности службе ЗОП 

 

Екстремне 

временске 

појаве 

 

Поплава  

Спремност капацитета цивилне заштите 

Земљотрес 
Обука јединице ЦЗ опште намене за реаговање  
Опремање јединице ЦЗ опште намене за поступање у ванредним 

ситуацијама 

 

 

Екстремне 
временске 

појаве 

 

Поплава  

Базе података и подлога за планирање цивилне заштите 

Земљотрес 

Израдити базу података за планирање цивилне заштите  

Упознавање штаба са стањем и ажурношћу базе података и планова ЦЗ 

Ажурирање база података 

 

Екстремне 

временске 

појаве 

 

Поплава  

Способност субјеката од значаја за заштиту и спасавање 

Земљотрес 
Оспособљавање лица за прву помоћ 

Оспособљавање лица и службе за ЗОП 
Оспособљавање лица за физичко обезбеђење за реаговање у случају 

елементарних непогода и других несрећа 

Израдити процедуру за 
обавештавање хитних служби 

Екстремне 

временске 

појаве 

Поплава  

Стање мобилности везе 

Земљотрес 

Одржавање система веза у објекту 
Набавка средстава за интерну мобилну комуникацију (радио телефонски 

уређаји) 

Обезбедити одржавање веза са надлежним службама 

 

Екстремне 

временске 

појаве 

 

Поплава  

 Табела 125. Могућности унапређења стања –реаговање 
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КАРТА РИЗИКА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА - прилог карти 

 

 

  

рб Субјекти заштите и спасавања Намена 

Бројно 

стање/величина/ 

количина 

1 Скуштина општине 

Управљање пословима ЗиС 

41 

2 Председник општине 1+2 

3 Општинско веће 11 

4 Општинска управа 60 

5 Оспособљена правна лица 
Извршење послова ЗиС у оквиру своје 

делатности 
32 

6 
Грађани и удружења грађана и 
друге организације 

Извршавање задатака ЗиС ___ 

   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

б 
Снаге заштите и спасавања Намена 

Бројно 

стање/величина/ 

количина 

1 Штаб за ванредне ситуације Управљање у ВрСи 20 

2 Јединице ЦЗ опште намене 

Извршавање задатака ЦЗ 

19 одељења/ 

210 припадника 

3 Повереници и заменици повереника 15+15 

4 
Ватрогасно-спасилачке јединице МУП 

и ДВД 

1 

9/532 

5 Оспособљена правна лица 
Извршење послова ЗиС у 

оквиру своје делатности 
32 

Број 

члано

ва 

Оспособљеност Капацитет/способност 

20 

Чланови штаба нису имали 

посебну обуку за рад у штабу за 

ванредне ситуације, кроз 
програм обуке од 36 часова, са 

тематиком спецификованом за 

доношење одлука у ванредним 

ситуацијама. 

Штаб може да се активира и ради 

у ванредним ситуацијама. Штаб 

чине: 
Командант штаба – 1 

Заменик команданта штаба –1 

Начелник штаба – 1 

17 чланова 

СТРУЧНИ ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ 

Број 

чланова 
Врста Капацитет/способност 

1 5 
Стручно-оперативни тим за сузбијање заразних болести 

и РХБ заштиту 

Вођа тима + 2-5 чланова. 
СОТ има капацитет за рад.  

Није посебно оспособљаван за рад у 

ВрСи 

2 5 Стручно-оперативни тим за евакуацију и склањање 

3 5 
Стручно-оперативни тим за спасавање од пожара, 

експлозија и спасавање од ТТН, односно удеса 

4 6 
Стручно-оперативни тим за спасавање од поплава, 

несрећа на води и под водом 

5 3 
Стручно-оперативни тим за сузбијање заразних болести 

животиња 

6 4 
Стручно-оперативни тим за сузбијање заразних болести 

биљака 

7 6 
Стручно-оперативни тим за отклањање последица  

енормних снежних падавина и ниских температура 

Редни 

број 
Врста јединице ЦЗ Капацитет/способност 

1 Јединица цивилне заштите опште намене 19 одељења/210 припадника 

2 Интервентне јединице ЦЗ ДВД у месним заједницама 9 МЗ/532 припадника 

Органи општинске управе  68 чланова 

Штаб за ванредне ситуације  25 чланова 

Стручно оперативни тимови 8 тимова 44 члана 

Јединице ЦЗ опште намене 9 водова по 24 члана 216 

Повереници и заменици повереника 

ЦЗ 
16+16 32 члана 

1. Дом здравља ''Др Ђорђе Бастић'' Општа медицинска пракса Јована Поповића 25/А 

2. ЈКП „Градитељ“ Комунална  Доситеја Обрадовића 2 

3. Ветеринарска станица Услужна Светог Саве 80 

4. Центар за социјални рад Социјална заштита Светог Саве 15 

5. Општинска организација ЦК Хуманитарна Светог Саве 15 

6. Центар за физичку културу, 

рекреацију и туризам 
Услужна Трг Миливоја Туторова бб 

7. Аутомото клуб ''Србобранац'' ДОО Услужна Новосадска 2 

8. Добровољно ватрогасно друштво Координација у ЗОП Милоша Обилића 19 

9. Радио Србобран Информативна  Лист Ференца 1 

10. Дом културе Услужна Цара Лазара 6 

4.  

СНАГЕ   ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

КАРТА РИЗИКА ОД ЗЕМЉОТРЕСА 
Прилог број 15 

Прилог број 6 

 

Прилог број 9 

СНАГЕ   ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

Органи општинске управе  68 чланова 

Штаб за ванредне ситуације  25 чланова 

Стручно оперативни тимови 8 тимова 44 члана 

Јединице ЦЗ опште намене 9 водова по 24 члана 216 

Повереници и заменици повереника ЦЗ 16+16 32 члана 

1. Дом здравља ''Др Ђорђе Бастић'' Општа медицинска пракса Јована Поповића 25/А 

2. ЈКП „Градитељ“ Комунална  Доситеја Обрадовића 2 

3. Ветеринарска станица Услужна Светог Саве 80 

4. Центар за социјални рад Социјална заштита Светог Саве 15 

5. Општинска организација ЦК Хуманитарна Светог Саве 15 

6. Центар за физичку културу, рекреацију 

и туризам Услужна Трг Миливоја Туторова бб 

7. Аутомото клуб ''Србобранац'' ДОО Услужна Новосадска 2 

8. Добровољно ватрогасно друштво Координација у ЗОП Милоша Обилића 19 

9. Радио Србобран Информативна  Лист Ференца 1 

10. Дом културе Услужна Цара Лазара 6 

4.  
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Оспособљена правна лица 

 

рб 
Назив привредног друштва и другог 

правног лица 
Делатност Област оспособљености 

Капацитет/ 

способност 

1 2 3 4 

1. ЈКП ''Комград'' Бачка Топола 

Производња и дистрибуција воде 
- Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности 

- Потребне и пратеће активности 

- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина 
- и друге комуналне услуге 

Оспособљени за своју делатност 
 

2. Дом здравља ''Др.Јанош Хаџи'' Б.Топола Медицинска делатност 
Оспособљени за своју делатност 

 

3. ОО Црвени крст, Бачка Топола 
Хуманитарна организација 

- Социјална заштита 

Оспособљени за своју делатност 

 

4. ДВД ''Хаџи др.Јанош'' Б.Топола Здравствена заштита Оспособљени за своју делатност 

5. ДВД ''Стара Моравица' С.Моравица Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

6. ДВД ''Пачир'' 'Пачир Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

7. ДВД ''Бајша'' Бајша Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

8. ДВД ''Панонија'' Панонија Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

9. ДВД ''Криваја'' Криваја Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

10. ДВД ''Победа'' Победа Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

11. ДВД ''Гунарош'' Гунарош Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

12 ДВД ''Ново Орахово'' Н.Орахово Заштита од пожара, спасавање из рушевина Оспособљени за своју делатност 

13. ''Криваја'' ДОО Криваја Пољопривредна делатност - ратарство и сточарство Оспособљени за своју делатност 

14. ''Орахово'' АД Орахово Пољопривредна делатност - сточарство Оспособљени за своју делатност 

15. ПП ''Победа'' Д Победа Пољопривредна делатност - ратарство и сточарство, производња сточне хране Оспособљени за своју делатност 

16. 
''Пољопривредна стручна служба БТ'' ДОО 

Бачка Топола 

- Послови биљне производње; 

- Послови сточарске производње; 

-Послови заштите биља, животиња и становништва 
- Послови испитивања биљних производа, семена, сточне хране, вода, земљишта и ђубрива 

у акредитованој лаботаторији за испитивања по стандарду JUS ISO/IEC 17 025 

Оспособљени за своју делатност 
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17. ПТК ''Панонија'' АД Пољопривредна делатност -Сточарска производња Оспособљени за своју делатност 

18. Ветеринарска станица ''Јакшић'' Б.Топола Здравствена заштита животиња Оспособљени за своју делатност 

19. Ветеринарска станица ''Б.Топола'' Б.Топола Здравствена заштита животиња Оспособљени за своју делатност 

20. 
Ветеринарска станица ''МД Ветерина'' 

Б.Топола 
Здравствена заштита животиња Оспособљени за своју делатност 

21. 
Ветеринарска станица ''Криваја ВЕТ'' 

Криваја 
Здравствена заштита животиња Оспособљени за своју делатност 

22. Пекара ''Топ Пек'' Б.Топола Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

23. Пекара ''Главна'' Б.Топола Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

24. Пекара ''Наша липа'' Б.Топола Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

25. Пекара ''Бакош Иштван'' С.Моравица Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

26. Пекара ''Јаблан'' С.Моравица Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

27. Пекара ''Моравица плус'' С.Моравица Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

28. Пекара ''Family-cuki'' Гунарош Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

29. Пекара ''Оси'' Н.Орахово Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

30. Пекара ''Јегење'' Пачир Исхрана становништва Оспособљени за своју делатност 

31. 
ДОО ''Стандард'' комунално предузеће 

С.Моравица 

Производња и дистрибуција воде 

- Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности 
- Потребне и пратеће активности 

- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина 

- и друге комуналне услуге 

Оспособљени за своју делатност 

32. ДОО ''ПИК Моравица'' С.Моравица Производња пољопривредних култура- житарице, уљарицеи друге легуминозе Оспособљени за своју делатност 

 

  


