
 

Општина  ЖАБАЉ Стратегија одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020 

 
Акциони план: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Визија :  Здрава, квалитетна, безбедна и ресурсно ефикасна општина Жабаљ, развијене зелене економије и очуваних функција локалних екосистема. 

1. Општи циљ - приоритет:   Здравији, квалитетнији и безбеднији животни простор општине Жабаљ 

1.1. Стратешки (специфични) циљ:    Смањење негативних веза између притисака на животну средину и здравља локалног становништва 

Број Мера/Акција/Пројекат ПАРТНЕРИ Време 
Износ и извор 
финансирања 

ИНДИКАТОРИ 

1.1.1 
 Ремедијација контаминираних и 

деградираних простора 
 

    

1.1.2 
Контрола штетних организама у животној 

средини 
    

1.1.3 
Минимизација употребе штетних 

материја по здравље људи и животну 
средину 

    

1.2. Стратешки (специфични циљ):    Побољшање квалитета амбијенталног ваздуха 

1.2.1 

Повећање и уређење површина под 

зеленилом и ваншумским засадима на 

територији општине 
  

 

 

1.2.2 

Подстицање еколошког менаџмента у 

управљању фармама, узгоју и држању 

животиња 
  

 

 

1.2.3 
Смањење аерозагађења (употребе 

фосилних горива у грејању, паљења 
  

 
 



лисне масе, саобраћаја у центру насеља) 

1.3. Стратешки (специфични циљ):    Ефективно управљање ризиком од угрожавања здравља људи и загађења животне средине 

1.3.1  Одржив развој комуналних услуга     

1.3.2  Промоција здравих животних навика     

1.4. Стратешки (специфични циљ):    Унапређење безбедности локалног животног простора 

1.4.1 

Примена интегрисаних мера 
прилагођавања на климатске промене и 

управљања еколошким ризицима и 
природним непогодама 

    

1.4.2 Заштита изворишта пијаће воде     

1.4.3 
Подизање ветрозаштитних засада 

 
    

2. Општи циљ - приоритет:  Развој зелене циркуларне економије општине Жабаљ 

2.1. Стратешки (специфични циљ):  Заштита животне средине 

2.1.1 Развој модела зелене економије     

2.1.2 
Афирмација циркуларне економије 

(локалне економије на принципу 
„економије без отпада“) 

    

2.1.3 Подстицање чистије производње     

2.2. Стратешки (специфични) циљ: Побољшање социо – економског стања локалног становништва и стварање услова за инклузиван раст локалне заједнице 
 

2.2.1 
Развој тржишта зелених производа и 

услуга 
    

2.2.2 Развој тржишта аграрне биомасе     

2.2.3 
 Афирмација зеленог и социјалног 

предузетништва 
    

2.2.4 
. Подстицање еколошко -економских 

форми повезивања 
    

2.2.5 
Развој диверзификоване руралне 

економије 
    

3. Општи циљ - приоритет:     Развој ресурсно ефикасне општине Жабаљ 

3.1. Стратешки (специфични циљ):   Унапређење енергетске ефикасности 

3.1.1 
 Побољшање енергетских перформанси 

јавних зграда и остале јавне 
инфраструктуре / логистике 

    



3.1.1.1 
Израда  пројектне  документације  за  
замену  расвете у  просторијама  ОШ 

''Милош  Црњански'' Жабаљ 

Општина Жабаљ 
ОШ „Милош Црњански“ 

2019.-2020. година 

200.000 динара 
Буџет АПВ (Покрајински 

секретаријат за 
образовање, Управа за 

капитална улагања, 
Покрајински 

секретаријат за 
енергетику и сл.) 
Буџет локалне 

самоуправе 

С  обзиром  на  потребу  за  
уштедом  електричне  

енергије  у  школи, потребно  
је  заменити  садашње  
сијалице  новим  лед  

сијалицама. Побољшање  
квалитета  и услова  живота  

и  рада  у  школи  за   ученике  
свих  разреда  и  знатно  

смањење  потрошње  
електричне  енергије. 

3.1.1.2 
Замена  расвете у  просторијама  ОШ 

''Милош  Црњански'' Жабаљ 
Општина Жабаљ 

ОШ „Милош Црњански“ 
2019.-2020. година 

3.000.000 динара 
Буџет АПВ (Покрајински 

секретаријат за 
образовање, Управа за 

капитална улагања, 
Покрајински 

секретаријат за 
енергетику и сл.) 
Буџет локалне 

самоуправе 

С  обзиром  на  потребу  за  
уштедом  електричне  

енергије  у  школи, потребно  
је  заменити  садашње  
сијалице  новим  лед  

сијалицама. Побољшање  
квалитета  и услова  живота  

и  рада  у  школи  за   ученике  
свих  разреда  и  знатно  

смањење  потрошње  
електричне  енергије. 

3.1.1.3 
Израда  пројектне  документације  за  

регулацију  система  грејања  ОШ ''Милош  
Црњански'' Жабаљ 

Општина Жабаљ 
ОШ „Милош Црњански“ 

2019.-2020. година 

300.000 динара 
Буџет АПВ (Покрајински 

секретаријат за 
образовање, Управа за 

капитална улагања, 
Покрајински 

секретаријат за 
енергетику и сл.) 
Буџет локалне 

самоуправе 

Потребно  је  повећати  

енергетску  ефикасност  

система  грејања  заменом  

котла  и  регулацијом  

система  грејања школе. 

Знатно  би  се  смањили  

трошкови  грејања  школе  и  

повећала  би  се  енергетска  

ефикасност  читавог  

простора. 

 

3.1.1.4 
Регулација система  грејања  ОШ ''Милош  

Црњански'' Жабаљ 
Општина Жабаљ 

ОШ „Милош Црњански“ 
2019.-2020. година 

3.000.000 динара 
Буџет АПВ (Покрајински 

Потребно  је  повећати  

енергетску  ефикасност  



секретаријат за 
образовање, Управа за 

капитална улагања, 
Покрајински 

секретаријат за 
енергетику и сл.) 
Буџет локалне 

самоуправе 

система  грејања  заменом  

котла  и  регулацијом  

система  грејања школе. 

Знатно  би  се  смањили  

трошкови  грејања  школе  и  

повећала  би  се  енергетска  

ефикасност  читавог  

простора. 

 

3.1.1.5 

Санација унутрашње и спољашње 
столарије и кречење објекта споља и 
изнутра: израда пројектно техничке 

документације и извођење радова на 
основу исте 

ОШ „Жарко Зрењанин“ 
Госпођинци 

Општина Жабаљ 
До 2020. године / 

Обезбеђени услови за уштеду 

енергије и лепши изглед 

објекта 

3.1.2 
Веће искоришћење обновљивих извора 

енергије 
    

3.1.3 

 Стављање у функцију одрживог развоја 
свих неискоришћених природних и 
енергетских ресурса са територије 

општине 

    

3.2. Стратешки (специфични) циљ:    Заштита животне средине 
 

3.2.1 
Развој елемената локалног система 
интегрисаног управљања отпадом 

    

3.2.2 
Подстицање развоја енергетски одрживих 

фарми и газдинстава 
    

3.2.3 
Одрживо управљање локалним 

природним ресурсима 
    

3.3. Стратешки (специфични) циљ:     Побољшање социо – економског стања локалног становништва и стварање услова за паметан раст локалне заједнице 
 

3.3.1 
Трансфер знања у области енергетске 
ефикасности и ефективног коришћења 

ресурса 
    

3.3.2 
Подстицање еколошко -енергетских 

форми повезивања 
    



3.3.3 
Афирмација примене еколошко - 

енергетских иновација и технологија 
    

4. Општи циљ - приоритет:      Очуваност функција екосистема општине Жабаљ 

4.1. Стратешки (специфични) циљ: Очување целокупног диверзитета локалних екосистема 
 

4.1.1 

Заштита, очување и унапређење свих 

функција локалних екосистема на 

начелима очуваности природног 

диверзитета и одрживог развоја 

    

4.1.1.1 

Израда пројектно техничке документације 

за заштиту језера Мутњача 

Општина Жабаљ 
МЗ Ђурђево (контакт 

особа Александар 
Голуб) 

До 2020. године 
 

500.000 динара 
Буџет РС 

Буџет АПВ 
Буџет локалне 

самоуправе 

Спречено загађивање воде и 
земљишта 

Контролисан риболов и 
боравак на језеру 

Едукација млађих генерација 
у циљу стварања свести о 
значају заштите природних 
богатстава, флоре и фауне 

Пошумљено земљиште поред 
језера 

Формиран ветрозаштитни 
појас 

Већи квалитет ваздиха 
Спречена ерозија земљишта 

под утицајем ветрова 
Обезбеђно природно 

станиште белог лабуда који је 
заштићена врста 

Еколошки туризам 
(камповање, фото сафари, 
припрема здраве домаће 

хране) 

4.1.1.2 

Заштита језера Мутњача 
Општина Жабаљ 

МЗ Ђурђево (контакт 
особа Александар 

Голуб) 

До 2020. године 

2.000.000 динара 
Буџет РС 

Буџет АПВ 
Буџет локалне 

самоуправе 

Спречено загађивање воде и 
земљишта 

Контролисан риболов и 
боравак на језеру 

Едукација млађих генерација 



ЕУ фондови у циљу стварања свести о 
значају заштите природних 
богатстава, флоре и фауне 

Пошумљено земљиште поред 
језера 

Формиран ветрозаштитни 
појас 

Већи квалитет ваздиха 
Спречена ерозија земљишта 

под утицајем ветрова 
Обезбеђно природно 

станиште белог лабуда који је 
заштићена врста 

Еколошки туризам 
(камповање, фото сафари, 
припрема здраве домаће 

хране) 

4.1.2 

Заштита и очување биолошке, генетичке 

и геолошке разноврсности in situ     

4.1.3 

Заштита и очување приобаља, природних 

и влажних станишта и плавних подручја     

4.2. Стратешки (специфични) циљ:   Повећање укупне вредности локалних екосистема 

4.2.1 
Одрживо управљање простором 

локалних екосистема  
    

4.2.2 
Квалитативно унапређење локалног 

урбаног и руралног предела / пејзажа 
    

4.3. Стратешки (специфични) циљ:    Стварање услова за одржив развој локалне заједнице 

4.3.1 

Умрежавање еколошких, предеоних, 
културних и социо - економских 

елемената локалних екосистема у циљу 
одрживог развоја 

    

4.3.2 
Развој капацитета локалних субјеката за 

очување функција екосистема 
    



4.3.3 

Остваривање циљева програма Натура 

2000     

5. Општи циљ - приоритет:  Унапређење локалних институционалних и секторских капацитета у области заштите животне средине и енергетске ефикасности 

5.1. Стратешки (специфични) циљ:  Јачање стручних и техничких капацитета локалних субјеката за пројектни менаџмент у области заштите животне средине и 
енергетске ефикасности 
 

5.1.1 

 Усвајање и реализација локалних 

програма и акционих планова за све 

области животне средине 
    

5.1.2 

Подстицање јавно - приватних 

партнерстава на пољу заштите животне 

средине и енергетске ефикасности 
    

5.2. Стратешки (специфични) циљ: Усвајање нових знања и вештина у области заштите животне средине и енергетске ефикасности    

5.2.1 
Развој хуманог капитала и образовања за 

одрживи развој општине Жабаљ 
    

5.2.1.1 
Израда  пројектне  документације  за  

адаптацију и  озелењавање дворишта  
ОШ ''Милош  Црњански'' Жабаљ 

Општина Жабаљ 
ОШ „Милош Црњански“ 

2019.-2020. година 

300.000 динара 
Буџет АПВ (Покрајински 

секретаријат за 
образовање, Управа за 

капитална улагања, 
Покрајински 

секретаријат за 
екологију и сл.) 
Буџет локалне 

самоуправе 

Адаптација  и  озелењавање  
дворишта  је  део  плана  за  

''Зелену  учионицу'' тј. 
учионицу  на  отвореном. 

Ученици  би  били  у  прилици  
да  уче  и  раде  на  нов, 
занимљив  и  креативан  

начин. Тиме  би  се  повећали  
резултати  рада  и  ученика  и  

наставника. 

5.2.1.2 
Адаптација и  озелењавање дворишта  

ОШ ''Милош  Црњански'' Жабаљ 
Општина Жабаљ 

ОШ „Милош Црњански“ 
2019.-2020. година 

 
1 000 000 динара 

Локална  самоуправа, 
Управа  за  капитална  
улагања, Покрајински  

секретаријат  за  
образовање, 
Покрајински 

Адаптација  и  озелењавање  
дворишта  је  део  плана  за  

''Зелену  учионицу'' тј. 
учионицу  на  отвореном. 

Ученици  би  били  у  прилици  
да  уче  и  раде  на  нов, 
занимљив  и  креативан  

начин. Тиме  би  се  повећали  



 

секретаријат за 
екологију, други 

донатори, ЕУ 
 
 
 

резултати  рада  и  ученика  и  
наставника. 

5.2.2 

Афирмација мултисекторског и 
мултидисциплинарног приступа области 
заштите животне средине и енергетске 

ефикасности 

    

5.3. Стратешки (специфични) циљ:    Унапређење положаја енергетске ефикасности и заштите животне средине у друштвеној агенди општине Жабаљ   

5.3.1 
Повећање учешћа локалне заједнице у 

управљању локалним заштићеним 
природним добрима 

    

5.3.2 

Развој и имплементација јединственог 
система информисања и мониторинга у 

области заштите животне средине и 
енергетске ефикасности општине Жабаљ 

    




