
 

Општина  ЖАБАЉ Стратегија одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020 

 
Акциони план: ПРИВРЕДА, ЗАПОШЉАВАЊЕ, ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
 

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

1. Општи циљ - приоритет:  Одрживи раст и развој конкурентности привреде Општине Жабаљ    

1.1. Стратешки (специфични) циљ:   Стварање повољног пословног амбијента за нове инвестиције у циљу одрживог привредног раста 

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

ИНДИКАТОРИ 

1.1.1 Комплетирање и уређење радних зона     

1.1.2 
Брендирање Општине као повољног 

амбијента за инвестирање 
    

1.1.3 
 Унапредити сарадњу и дијалог локалне 
самоуправе и привреде (пројекти јавно - 

приватног партнерства) 
    

1.1.4 

 Подстицати коришћење алтернативних 
извора енергије у индустријској 

производњи (нпр. искоришћавање 
потенцијала биомасе) 

    

1.1.5 
 Дизајнирати бизнис инкубатор у складу 

са потребама приватног сектора 
    

1.1.6 
Ефикасније управљање јавном имовином 

у циљу привлачења инвеститора 
    

1.1.6.1 Израда регистра јавне имовине     

1.1.6.2 
Обука менаџмента и запослених за 

управљање јавном имовином, 
    

1.1.6.3 
Успостављање адекватне организационе 

јединице за управљање имовином 
    

1.2. Стратешки (специфични циљ):   Унапредити степен развоја прерађивачке и пољопривредне индустрије 



1.2.1 

Развијати извозно орјентисане секторе 

базиране на прерађивачкој индустрији    

 

 

1.2.2 

 Виши степен технолошког повезивања 

произвођача и нова стратешка 

партнерства усмерена ка вишем степену 

развоја и искоришћења постојећих 

капацитета  

  

 

 

1.2.3 

 Стварање могућности за отварање нових 

прерадних капацитета за пољопривредне 

производе (капацитети за вишу фазу 

прераде пољопривредних производа) 

  

 

 

1.2.4 

Унапредити мере локалне самоуправе за 

подстицање органске производње (на 

породичним газдинствима) 
  

 

 

1.3. Стратешки (специфични циљ):   Стварање подстицајног амбијента за развој и унапређење конкурентности привреде 

1.3.1 

Оснивање кластера, јавно - приватног 
партнерстава или других форми 

удруживања (стварање социјалних 
предузећа рециклажни центри, 

логистички центри за пољопривреду итд.) 

    

1.3.2 
Континуирано пратити стање домаће 
привреде; израде релевантних база 

података 
    

1.3.3 
 Унапредити сарадњу локалне 

самоуправе са покрајинским и државним 
институцијама 

    

1.3.4 

 Унапредити сарадњу са великим 
предузећима (нпр. подстицање програма 

друштвено - одговорног пословања и 
спонзорства) 

    

1.3.5 
Пратити могућности за даљи приступ 

покрајинским, републичким и фондовима 
    



Европске уније 

1.4. Стратешки (специфични циљ): Јачање људских и техничких капацитета институција за подршку привреде и МСПП 

1.4.1 
 Дефинисати локалне финансијске 

подстицаје сектору МСПП 
    

1.4.2 

 Дефинисати локалне нефинансијске 
подстицаје сектору МСПП (обуке, 

тренинзи, менторинг и сл.)- нпр.енглески 
језик, ИТ и др. 

    

1.4.3 

Унапредити људске и техничке 
капацитете институција за подршку 

привреде и за развој МСПП у Општини– 
(Група за развој и европске интеграције, 

Фонд за развој предузетништва и 
прекограничне сарадње Општине 

Жабаљ, Удружења предузетника и сл.) 
кроз стручне едукације, студијске 

програме, у циљу конкурисања на домаће 
и међународне пројекте  

    

1.4.4 

 Повезивање са суседним општинама и 
општинама других држава суседа у циљу 

подршке привреде и МСПП и 
конкурисања на заједничке пројекте 

    

2. Општи циљ - приоритет:  Подстицање конкурентности и интернационализације МСПП базиране на иновативности и економији знања 

2.1. Стратешки (специфични) циљ:    Унапређење конкурентности и интернационализације предузетничких активности 
 

2.1.1 
Осмислити програме за подстицање 

самозапошљавања 
    

2.1.2 
Осмислити програме за подстицање 

новог запошљавања 
    

2.1.3 
 Осмислити програме за 

интернационализацију МСПП и излазак 
на ино - тржиште  

    

2.1.4 
Организовати предавања која ће држати 
успешни предузетници – примери добре 

праксе 
    

2.1.5 
Организовати стручне едукације из 

европских интеграција и коришћења ЕУ 
    



фондова из области обновљивих извора 
за производњу енергије, заштите околине 

и пољопривреде 

2.1.6 
 Израда каталога делатности за 

почетнике у бизнису 
    

2.1.7 

Организовати инфо - дане у вези 
предузетништва, актуелних кредита и 
субвенција за почетнике у бизнису и 

постојећа МСПП 

    

2.1.8 

Организовати локалне сајмове и 

манифестације 

 

    

2.2. Стратешки (специфични) циљ:    Подстицање иновативности и економије засноване на знању 
 

2.2.1 

 Укључивање иновативних приступа 
преради, маркетингу и дистрибуцији 

локално гајених усева (нпр. прехрамбена 
индустрија) ради повећања вредности 

производа и извоза 

    

2.2.2 

 Промоција иновативности 
(информисање приватног сектора о 

могућности финансирања иновација од 
стране ЕУ и државе, институцијама које 

подржавају иноваторе и сл.) 

    

2.2.3 
Подстицати сарадњу приватног сектора 

са научно - истраживачким и образовним 
институцијама (пројекти) 

    

2.2.4 
Унапредити планирање наступа на 
извозним тржиштима и генерално 
приближавање стандардима ЕУ  

    

2.2.5 
Улагати у знање и вештине запослених 
кроз ефикасно и практично применљиво 

знање 
    

2.2.6 Промоција значаја целоживотног учења     

2.2.7 
Промоција и подршка сектору услуга – 
ИТ, креативне индустрије и слично, у 

    



циљу самозапошљавања младих 

2.3. Стратешки (специфични) циљ:    Унапређење интернационализације и интересног удруживања МСПП 
 

2.3.1 
Израда неопходне базе података о 

актуелним потребама и могућностима 
удруживања МСПП  

    

2.3.2 

Повећање конкурентности интеграцијом 
МСПП путем формирања, активирања 
постојећих Удружења предузетника у 

општини или кластера 

    

2.3.3 

Израдити предлоге пројеката 
удруживања извозно орјентисаних МСПП 

и креирања наступа на страним 
тржиштима 

    

2.3.4 
Прилагођавање МСПП стандардима и 

нормама извозних тржишта (ЕУ, Русија) 
    

3. Општи циљ - приоритет:   Одржавање постојећег нивоа запослености и повећање могућности за ново запошљавање 

3.1. Стратешки (специфични) циљ:    Унапређење и развој људских ресурса 
 

3.1.1 
Подстицање новог запошљавања лица 

која су скоро остала без запослења 
    

3.1.2 
Осмислити програме за подстицање 

самозапошљавања угрожених категорија 
на тржишту рада  

    

3.1.3 
Осмислити програме преквалификације 

за нова занимања која се траже на 
тржишту рада 

    

3.1.4 
Стручна пракса у добрим предузећима и 

подршка за планирање каријере  
    

3.1.5 

Боље међусобно повезивање свих 

субјеката који могу реализовати 

формално и неформално образовање 

одраслих 

    

3.1.6 
Прилагођавање система образовања 

захтевима тржишта рада пословне 
заједнице 

    



3.2. Стратешки (специфични) циљ:     Подстицање мера активне политике запошљавања 
 

3.2.1 

Ново запошљавање кроз доделу 

субвенција послодавцима за отварање 

нових радних места 
    

3.2.2 

Самозапошљавање незапослених лица 

кроз давање субвенције     

3.2.3 

Организовање стручне праксе без 

заснивања радног односа     

3.2.4 
Спровођење активности јавних радова 

    

3.3. Стратешки (специфични) циљ:  Повећање могућности запошљавања теже запошљивих категорија становништва (лица са инвалидитетом, млади, жене, 

старије особе, Роми и сл.) 

3.3.1 

Константно реализовати програме 
субвенција за самозапошљавање или 
ново запошљавање теже запошљивих 

категорија становништва 

    

3.3.2 
Подршка равноправности полова у 

погледу запошљавања 
    

3.3.3 
. Техничка подршка послодавцима који 
запошљавању лица са инвалидитетом 

(набавка асистивне опреме и сл.) 
    

4. Општи циљ - приоритет:    Одрживи привредни раст 

4.1. Стратешки (специфични) циљ:     Јачање конкурентности аграрног сектора на домаћем и иностраном тржишту 
 

4.1.1 
Развој руралне економије са фокусом на 

пољопривредну производњу 
    

4.1.2 
Развој руралне економије кроз 

подстицање удруживања и умрежавања у 
агарном сектору 

    

4.2. Стратешки (специфични) циљ:  Oдрживо управљање природним ресурсима  

4.2.1 Развој руралне економије са акцентом на     



 

заштити земљишних ресурса   

4.2.2 

. Развој руралне економије кроз одрживо 

управљање водним ресурсима     

4.2.3 

Развој руралне економије кроз 

популаризацију органског начина 

пољопривредне производње 
    

4.3. Стратешки (специфични) циљ:   Диверсификација економских активности на селу 

4.3.1 
Подршка развоју непољопривредних 

делатности на пољопривредним 
газдинствима 

    

4.3.2 
Подршка развоју туризма на 

пољопривредним газдинствима 
    




