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Општина Топола је једна од  седам општина шумадијског округа. Простире се на 356 км2 на којима 

живи 22.329 становника.Општину Топола поред  насеља градског типа, саме Тополе са 4.973 

становника, чини још 30 сеоских насеља.Начин живота сеоских становника упознаћете уколико уђете 

њихове домове као драги и добродошли гости и доживите честиту гостопримљивост српских 

домаћина. 

Липовац, једно од села тополске општине, у окриљу дворишта сеоске школе, чува стари храст, један 

од најстаријих храстова у Шумадији. Стар је око 300 година, а обим стабла му је преко 5,5 метара. 

Поред тога што је природна реткост, има и историјски значај јер се помиње као један од топонима из 

Првог српског устанка. Под његовим густим крошњама окупљали су се устаници и њихове вође. 

Тај храст-запис био је набројано пута инспирација сликарима, учесницима Липовачке колоније, која 

је отпочела са радом 1973. године, на иницијативу љубитеља уметности, радника у установама 

културе тополске општине и сељака из Липовца. Сваког августа, љубазни мештани госте еминентне 

сликаре, уприличавајући са њима дружења која се потом дуго препричавају и памте овде настају 

дела која употпуњавају већ богат фонд Липовачке сликарске колоније. Из овог питомог шумадијског 

села, смештеног у подножју шумовитог Венчаца, пореклом је један од најпознатијих српских 

књижевних критичара – Јован скерлић. Сељаци из Липовца  љубоморно чувају свој дух и етнолошко 

наслађе, али га радо откривају туристима, правим заљубљеницима у село.У непосредној близини 

Липовца , налази се манастир Брезовац . Саградио га је 1444 године деспот Ђурађ Бранковић. 

Село Овсиште, дестак километара удаљено од Тополе. Ово прелепо шумадијско село смештено на 

брежуљцима изнедрило је родоначелника српске сатире Радоја Домановића. Његови потомци 

задржали су бриткост, виспреност , креативност,којом привлаче старију и млађу популацију. У самом 

центру села смештен је комплекс базена Сунчев брег који ово место чине идеално место за одмор. 
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ПРИВАТАН СМЕШТАЈ – СЕОСКА ТУРИСТИЧКА ДОМАЋИНСТВА 

 

КАПЕТАНОВИ ВИНОГРАДИ **** 

Сеоско туристичко домаћинство 

Стари пут за Аранђеловац 

Тел: +381 34 532 346;  + 381 63 1555128 

e-mail : info@kapetanovivinogradi.com 

http ://www.kapetanovivinogradi.com 

Капетанови виногради се простиру на 4ха у прелепом амбијенту шумадијског крајолика, ресторан 

располаже са 40 места + летња башта 60 места, 3 двокреветна бунгалова, билијар сала, сувенирница, 

могућност активног одмора. 

 

 

СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО *** 

ПОРОДИЦЕ  ЛУКИЋ 

Село Овсиште, Топола 

Тел: +381 34 836 059; + 381 63 706 01 61 

e-mail : info@topolaoplenac.org.rs 

 

У селу Овсиште, на десетак километара од  Тополе, смештено је домаћинство породице Лукић. На 

петнаест минута хода од отворених базена ''Сунчев брег'', уз традиционално шумадијско 

гостопримство домаћина, домаћу храну, идеално су место за одмор.  
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ДОМАЋИНСТВО ** 

ПРЕДРАГА ЈОВАНОВИЋ 

Село Липовац 

Тел: + 381 34 834 684 

Домаћинство се налази у центру села , располаже са једном двокреветном собом (**) близина 

манастира Венчац, припрема органске хране из сопствене производње. У селу Липовац као део 

винског пута Шумадија ради  винарија ''Роган'', могућност посете уз најаву 

 

 

 

 

 

 

 

СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО ** 

ЖЕЉКА ЂОРЂЕВИЋ 

Село Липовац 

Тел: + 381 34 834 810 ; +381 63 8831196 

Домаћинство се налази у центру села, у стилу српских сеоских домаћинстав са окућницом из ХIX века, 

располаже са две двокреветне собе (**), припрема органске хране из сопствене производње. У селу 

Липовац као део винског пута Шумадија ради винарија ''Роган'', могућност посете уз најаву 
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СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО ** 

МИЛОША РАДИСАВЉЕВИЋ 

Село Липовац 

Тел: + 381 64 3352409 

Домаћинство се налази у центру села, располаже са две двокреветне собе,  са могућношћу пружања 

услуга исхране и пића туристима. У селу Липовац као део винског пута Шумадија ради винарија 

''Роган'',  могућност посете  уз најаву. 

 

 

 

 

СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО *** 

МИЛОВАНА РАДОВАНОВИЋ 

Село Винча 

Тел: + 381 62 426263 

 Домаћинство  располаже са четири двокреветне собе за смештај туриста. 

Село Винча, надалеко познато по врхунском грожђу и вину, право је место за одмор уз винску 

дегустацију у подрумима вина  Александтровић и Арсенијевић. 

 Близина планине Рудник оставља могућност за рекреативни одмор и посету средњовековним 

Рудничким манастирима. 

 


