
 

Општина  ЖАБАЉ Стратегија одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020 

 
Акциони план: ИНФРАСТРУКТУРА, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

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

1. Општи циљ - приоритет:   Привредна инфраструктура - сектор железничког саобраћаја 

1.1. Стратешки (специфични) циљ:   Реконструкција и развој железничке мреже 

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

ИНДИКАТОРИ 

1.1.1 

Израда пројектно -техничке 
документације за реконструкцију пруге 

Нови Сад - Жабаљ - Бечеј и за нову пругу 
Жабаљ - Зрењанин 

Општина Жабаљ 
Надлежна јавна 

предузећа 
Влада АПВ 

До краја 2020. године 
5-10.000.000 динара 

Буџет РС 
Буџет АПВ 

Израђена адекватна пројектно 
техничка документација која 

је први корак у реконструкцији 
система 

2. Општи циљ – приоритет:  Привредна инфраструктура - сектор друмског саобраћаја 

2.1. Стратешки (специфични циљ):  Изградња и реконструкција друмске инфраструктуре 

2.1.1 

Изградња обилазница око насељених 

места у општини 

Општина Жабаљ 
Надлежна јавна 

предузећа 
Влада АПВ 

До краја 2020. године 

Буџет РС 

Буџет АПВ 

Изграђена обилазица око 
насељених места, смањена 
фреквенција саобраћаја у 

насељима 

2.1.2 
Реконструкција друмске инфраструктуре 

Општина Жабаљ 
Надлежна јавна 

предузећа 
Влада АПВ 

До краја 2020. године 

Буџет РС 

Буџет АПВ 

Реконструисани и обновљена 
путна мрежа која је у 
надлежности локалне 

самоуправе 

3. Општи циљ – приоритет: Привредна инфраструктура - сектор водног саобраћаја 

3.1. Стратешки (специфични циљ):  Развој теретног саобраћаја на реци Тиси 

3.1.1 
Израда пројектно-техничке документације 
за развој теретног пристаништа на Тиси 

    

3.2. Стратешки (специфични циљ): . Развој наутичког туризма и путничког саобраћаја на реци Тиси 

3.2.1 
Израда пројектно - техничке 

документације за развој наутичког 
    



туризма - изградњу путничког пристана и 
марине на Тиси 

4. Општи циљ - приоритет:  Привредна инфраструктура - сектор логистике 

4.1.  Стратешки (специфични) циљ:   Развој логистичких капацитета општине Жабаљ 
 

4.1.1 
Израда пројектно - техничке 

документације за развој логистичког 
центра у Жабљу 

    

5. Општи циљ - приоритет:  Привредна инфраструктура - индустријске зоне 

5.1.  Стратешки (специфични) циљ:   Развој индустријских зона 
 

5.1.1 
Развој и инфраструктурно опремање 

индустријске зоне Жабаљ 
    

5.1.2 
Планирање и развој индустријских зона 

Запад и Југоисток у Жабљу 
    

6. Општи циљ - приоритет:   Комунална инфраструктура - сектор водопривреде - водоснабдевање 

6.1. Стратешки (специфични) циљ:   Развој водоснабдевања у општини Жабаљ 
 

6.1.1 
Израда пројектне документације за 
реконструкцију водоводне мреже 

    

6.1.2 
Реконструкција водоводне мреже у 

насељима општине Жабаљ 
    

6.1.3 
Реконструкција дела водоводне мреже у 

насељу Чуруг 

Општина Жабаљ 
МЗ Чуруг 

Надлежна јавна 
предузећа 

До краја 2020. године 
10.000.000 динара 

Буџет АПВ 
Побољшан квалитет воде 

6.2. Стратешки (специфични) циљ:    Пројектовање и изградња фабрика воде у Жабљу и Госпођинцима 

6.2.1 
Израда пројектне документације за 

изградњу фабрика воде 
    

6.2.2 Изградња фабрика воде     

7. Општи циљ - приоритет:   Комунална инфраструктура - сектор водопривреда - канализација 

7.1. Стратешки (специфични) циљ:    Пројектовање и развој фекалне канализационе мреже за насељена места општине Жабаљ 
 

7.1.1 

Израда пројектне документације за 

изградњу фекалне канализационе мреже 

у насељеним местима 
    



7.1.2 

Изградња фекалне канализационе мреже 

у насељеним местима     

7.2. Стратешки (специфични) циљ:     Пројектовање и развој атмосферске канализације за насељена места у општини Жабаљ 

7.2.1 
Израда пројектне документације за 

изградњу атмосферске канализационе 
мреже у насељеним местима 

    

7.2.2 
Изградња атмосферске канализационе 

мреже у насељеним местима 
    

8. Општи циљ - приоритет:   Комунална инфраструктура - сектор управљања отпадом   

8.1. Стратешки (специфични) циљ:  Уређење депонија у насељима у општини Жабаљ 
 

8.1.1 
Израда пројектне документације за 

уређење депонија у насељеним местима 
у општини 

    

8.1.2 
Изградња и опремање депоније за 

третман отпада 
    

9. Општи циљ - приоритет:   Привредна инфраструктура - енергетска инфраструктура 

9.1. Стратешки (специфични) циљ:   Развој енергетске инфраструктуре     
 

9.1.1 

Израда пројектне документације за развој 

енергетске инфраструктуре     

9.1.2 
Изградња енергетске инфраструктуре 

    

9.2. Стратешки (специфични) циљ:    Развој алтернативних извора енергије и обезбеђење енергетске ефикасности 

9.2.1 
Развој алтернативних извора енергије 

 
 

  

9.2.2 

Обезбеђење енергетске ефикасности 

изградње  
 

  

10. Општи циљ - приоритет:   Привредна инфраструктура - сектор телекомуникација (електронске комуникације) 

10.1. Стратешки (специфични) циљ:    Развој и унапређење телекомуникационих услуга 
 

10.1.1 
 Развој фиксне телефоније 

 
 

  



10.1.2 
 Развој мобилне телефоније 

    

10.1.3 

Развој интернет и оптичке мреже на 

подручју општине Жабаљ     

10.1.4 

Дигитализација радиодифузије на 

подручју општине Жабаљ  
 

  

11. Општи циљ - приоритет:    Урбанизам - просторно планирање 

11.1. Стратешки (специфични) циљ:    Унапређење просторног планирања   
 

11.1.1 
Увођење географског информационог 

система 
 

 
  

12. Општи циљ - приоритет:     Комунална инфраструктура – сектор управљања јавним површинама 

12.1. Стратешки (специфични) циљ:   Унапређење вашарског простора  

12.1.1 Унапређење и развој сточне берзе    

Унапређење и развој сточне 
берзе подразумева опремање 

вашарског простора по 
важећем Правилнику као и 
изградњу хале за продају у 

затвореном простору. 

12.2. Стратешки (специфични) циљ:   Унапређење пијачног простора 

12.2.1 
Унапређење и развој пијаца на 

територији општине Жабаљ 
   

Унапређење и развој пијаца 
на територији општине 
Жабаљ подразумева 

опремање пијачних простора 
по важећем Правилнику. 

12.3. Стратешки (специфични) циљ:  Унапређење гробља 

12.3.1 
Уређење гробља на територији општине 

Жабаљ 
   

Уређење гробља на 
територији општине Жабаљ 

подразумева ширење гробља 
куповином околних парцела, 
као и изградњу објеката за 
продају погребне опреме. 

12.4. Стратешки (специфични) циљ:  Унапређење јавних површина 

12.4.1 
Уређење јавних површина на територији 

општине Жабаљ 
   

Уређење јавних површина на 
територији општине Жабаљ  



 

подразумева уређење јавних 
површина и паркова, 

мобилијарима, паркинзима, 
расветом и др. 




