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Израду Стратегије одрживог развоја Општине Жабаљ 2014-2020. године са акционим плановима за 

приоритетне области развоја реализовала је Општина Жабаљ са суфинансирајућим средствима од 20%, а 80% 

финансирао је Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе Аутономне 

Покрајине Војводине. 
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финансирао је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. 
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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

 

 

Уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу и 

партнерску помоћ Регионалне развојне агенције “Бачка” из Новог Сада, општина Жабаљ је реализовала 

пројекат израде Стратегије развоја општине Жабаљ. 

 

Циљ израде Стратегије развоја општине Жабаљ је креирање основе за интензивнији развој општине, путем 

осмишљавања ефикаснијег коришћења постојећих људских и природних ресурса, а што ће се одразити на 

побољшање услова пословања и животног стандарда наших грађана. 

 

Пројекат је део укупног доприноса процесима придруживања ЕУ, путем подизања капацитета Општине за 

стратeшко, дугорочно планирање, грађење партнерства и ефикасну имплементацију приоритета, кроз 

реализацију појединачних акционих планова. 

 

Стратегија развоја општине Жабаљ је обухватила период од 2014. до 2020. године и на њену имплементацију не 

би требало, нити смело, да утичу политичка дешавања на локалном нивоу. Општина Жабаљ ће настојати да у 

предстојећем периоду буде иницијатор имплементације Стратегије развоја општине Жабаљ и настојаће да 

обезбеди буџетска средства, опредељена искључиво за ове намене, као и да изнађе и друге изворе 

финансирања, који ће допринети ефикаснијем остварењу планираних активности. 

 

Стратегијом развоја је дефинисана визија развоја општине за период 2014. до 2020. године. Одређени су 

развојни правци којима ће се омогућити оптимално искоришћавање и развој свих природних и људских ресурса 

којима општина Жабаљ располаже, као и стварање услова за стабилан економски развој и запошљавање уз 

заштиту и унапређење животне средине и обезбеђење социјалног напретка и смањење сиромаштва. 

 

У поступку израде Стратегије развоја општине Жабаљ, учествовали су бројни представници локалне 

самоуправе, јавних установа и невладиних организација и својим ангажманом допринели настанку овог акта. 

 

 

 

 

Председник општине  

                         Чедомир Божић 
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2.СПИСAК УЧEСНИКA НA ИЗРAДИ СТРAТEГИJE РAЗВOJA OПШТИНE ЖАБАЉ 

 

Координатори радних група РРA Бaчкa зa изрaду Стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja oпштинe Жaбaљ зa пeриoд 2014-

2020. гoдинe: 

 

1. Милан Вучинић , координатор радне групе Инфраструктура, урбанизам и комунална инфраструктура; 

2. Владимир Торбица, асистент координатора радне групе Инфраструктура, урбанизам и комуналнa 

инфрaструктурa; 

3. Јелена Вапа Танкосић, координатор радне групе Привреда и запошљавање; 

4. Слободан Спасић, координатор радне групе Заштита животне средине и енергетска ефикасност; 

5. Јонел Субић, координатор радне групе Пољопривреда и рурални развој; 

6. Фран Микуличић, координатор радне групе Образовање, социјална заштита и здравство; 

7. Данијела Станковић Баричaк, координатор радне групе Образовање, социјална заштита и здравство; 

8. Маша Митровић, координатор радне групе Млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу; 

9. Борислав Деспотовић, асистент координатора радне групе Млади, НВО, култура, спорт, медији и 

односи са јавношћу, задужжен за област медији и односи са јавношћу; 

10. Мирјана Штрбац, координатор радне групе Туризам 

11. Николина Пупавац, асистент координатора радне групе Туризам 

 
Имeнoвaни рукoвoдиoци рaдних групa Oпштинe Жaбaљ зa изрaду Стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja oпштинe Жaбaљ 

зa пeриoд 2014-2020. гoдинe: 

 
1. Aлeксaндaр Зивчeвски – члaн Општинскoг вeћa зaдужeн зa инфрaструктуру, урбaнизaм и кoмунaлнe 

дeлaтнoсти, руководилац рaднe групe зa Инфрaструктуру, урбaнизaм и кoмунaлнe дeлaтнoсти; 

2. Прeдрaг Нaђaлин – члaн Општинскoг вeћa, руководилац рaднe групe за Кoмунaлнe дeлaтнoсти;  

3. Joвицa Toдoрoвић – шeф Службe зa приврeду, руководилац рaднe групe зa Приврeду и зaпoшљaвaњe; 

4. Вeснa Mилeтић – диплoмирaни инжeњeр aрхитeктурe, мaстeр, руководилац рaднe групe зa Зaштиту 

живoтнe срeдинe и eнeргeтску eфикaснoст; 

5. Пeтaр Сaмoлoвaц –стручни сaрaдник нa пoслoвимa урeђeњa, зaштитe и кoришћeњa пoљoприврeднoг 

зeмљиштa, руководилац рaднe групe зa Пoљoприврeду и рурaлни рaзвoj; 

6. Витoмир Лисицa – пoмoћник прeдсeдникa oпштинe, руководилац рaднe групe зa Млaдe, НВО, културу, 

спорт, мeдиje и односе са јавношћу; 

7. Mилицa Буaчa Ђурђулoв – шeф Службe зa друштвeнe дeлaтнoсти и oпшту упрaву, руководилац рaднe 

групe зa рaзвoj Обрaзoвaњa, сoциjaлнe зaштитe и здрaвствa; 

8. Maриja Чупић – дирeктoр туристичкe oргaнизaциje, руководилац рaднe групe зa Туризaм. 

 
Особа одговорна за процес координације на изради стратегије: 

 

1. Милана Фелбапов, рукoвoдилaц Групe зa рaзвoj и eврoпскe интeгрaциje Службe зa приврeду 

Oпштинскe упрaвe Жaбaљ. 

 

Стручна и административно - техничка помоћ кординаторима и руководиоцима радних група: 
 

1. Jeлeнa Toмишић, Група зa рaзвoj и eврoпскe интeгрaциje службe зa приврeду Oпштинскe упрaвe Жaбaљ 
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Чланови радне групе Инфраструктура, урбанизам и комунална инфраструктура: 

 

1. Прeдрaг Mилoвaц 

2. Димитриje Maрjaнoв 

3. Дejaн Бoрoja 

 
Члaнoви рaдне групе Кoмунaлнe дeлaтнoсти: 

 

1. Рaдoмир Злoкoлицa 

2. Mилoш Шoвљaнски 

3. Ђoкицa Дoбaнoвaчки 

4. Зoрaн Пињић 

5. Mилoш Гeрић 

 

Чланови радне групе Привреда и запошљавање: 

 

1. Никoлa Рaдaнoвић 

2. Рaдoмир Mиjић 

3. Mилoвaн Mиркoв 

 

Чланови радне групе Заштита животне средине и енергетска ефикасност: 

 

1. Mилицa Mиличeвић 

2. Oливeрa Влajкoв 

3. Tиjaнa Рaднoв 

 

Чланови радне групе Пољопривреда и рурални развој: 

 

1. Нaдлaчки Рaдивoj 

2. Жeљкo Mилoрaд 

3. Дejaнoвић Дрaгaнa 

4. Рaдимир Пудaрић 

 

Чланови радне групе Образовање, социјална заштита и здравство: 

 

1. Глoгoрић Влajкo  

2. Дувњaк Др Jeлицa  

3. Вeлимир Блaгojeвић  

4. Дрaгицa Дрaгин  

5. Mилицa Вислaвски  

 

Чланови радне групе Млади, НВО, култура, спорт, медији и односи са јавношћу: 

 

1. Стeвaн Слaвнић  

2. Дубрaвкa Дудић  

3. Прeдрaг Toпић  

4. Никoлa Рajин 

5. Дaркo Лугoњa  

 

Чланови радне групе за Туризам: 

 

1. Сaшa Влajнић 

2. Вуjaкoвић Стojaн  

3. Сaшa Joкић 

4. Гaврa Бoтић  

 

 

 



12 
 

Општина Жабаљ – Стратегија одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020.године 
 

 
 

 

2.МЕДОТОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2014 – 

2020.ГОДИНЕ 

 

 

Методологија израде стратешког плана развоја  

 

Стратешко планирање на нивоу локалне самопураве подразумева координисане активности свих нивоа власти, 

укљученост свих заинтересованих страна и повезивање плана са годишњим и вишегодишњим буџетским 

планирањем локалне самоуправе.  

Доношењем Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), локалне самоуправе су добиле већу 

аутономију у погледу планирања локалног развоја, те им је отворена могућност да доносе и спроводе планове и 

пројекте који одговарају локалним потребама и могућностима.  

Такође, Законом о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 30/2010) дефинисано је да су субјекти 

регионалног развоја, између осталих, јединице локалне самоуправе и регионалне развојне агенције (Члан 19), 

као и да регионалне развојне агенције (Члан 39): 

 

- учествују у припреми и спровођењу развојних докумената и прате њихову реализацију на нивоу 

региона и јединица локалне самоуправе и 

- сарађују са покрајином и јединицама локалне самоуправе у припреми и примени локалних развојних 

планова. 

 

Кључни принципи на којима почива стратегија развоја су следећи: 

- Фокус на људима - ефективно и ефикасно искоришћавање људских капацитета; побољшање животног 

стандарда; 

- Сагласност о дугорочној визији - дугорочна визија са јасним временским оквиром са којом су све 

заинтересоване стране сагласне; 

- Свеобухватност и интегрисаност - интегрише социјалне, економске и еколошке циљеве; 

- Усаглашеност са јасним буџетским принципима - интегрисани буџетски механизми као и сви други 

начини финансирања (претприступни фондови, билатералне донације, јавно-приватна партнерства и 

сл.); 

- Свеобухватна и поуздана аналитичка основа - свеобухватне анализе тренутне ситуације и пројекције 

будућих трендова и ризика; 

- Посвећеност надлежних институција и органа - политичка подршка, партнерство јавног, приватног и 

цивилног сектора; 

- Развој постојећих механизама - координисаност између националних, регионалних и локалних 

механизама и процедура и идентификација потенцијалних ризика; свеобухватност, комплементарност 

и повезаност између различитих политика и оквира за планирање; дефинисаност овлашћења и односа 

између главних учесника у стратешком процесу; 

- Повезаност националног и локалног нивоа власти - интеракција између националног, регионалног и 

локалног нивоа; 

- Развој и унапређење постојећих капацитета - процењивање политичких, институционалних, људских, 

научних и финансијских расположивих капацитета и начина за њихово унапређење. 

 

Дефинисане фазе и кораци у развоју стратешког документа обухватили су 3 фазе, и то: 

I Фаза - Припрема и процес планирања; 

II Фаза – Израда стратегије; 

III Фаза – Имплементација, мониторинг и евалуација. 

 

I Фаза - Припрема и процес планирања 

Фаза припреме и процес планирања израде стратегије обухвата идентификовање радне групе која треба да 

омогући укљученост свих ставова и мишљења, како са стране оних који доносе одлуке, тако и са стране оних 

који на те одлуке имају директан и индиректан утицај. Радна група, такође, има и кључну улогу у процесу 

израде Акционог плана који представља важну компоненту стратешког документа и чија је адекватна 

имплементација у суштини и циљ конституисања стратешког документа. 

У фази процеса планирања стратешког документа потребно је дефинисати и план мониторинга и евалуације 

који ће пратити извршавање појединачних активности дефинисаних у акционом плану. 
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II Фаза - Израде стратегије 

Фаза израде стратегије наступа након окончаног припремног процеса развоја стратегије у коме су формулисане 

радне групе и када је успостављена подела задатака на свим нивоима управљања. У припремној фази је такође 

потребно дефинисати одговорност и надлежност свих учесника у процесу израде стратегије, као и рокове чије 

је поштовање неопходно у циљу доброг функционисања организације рада. 

Процес израде стратегије се састоји из четири корака: 

- Ситуациона анализа; 

- СВОТ анализа; 

- Стратешко доношење одлука: дефинисање стратегије, постављање циљева, приоритета и индикатора; 

- Припрема акционог плана као оквира за постизање стратешких циљева. 

 

III Фаза - Имплементација, мониторинг и евалуација 

У току треће фазе у процесу развоја стратешког документа, потребно је спровести следеће кораке: 

- Прихватање и одобравање стратешког документа од стране скупштине локалне самоуправе; 

- Комуникација (нпр. представљање стратешког документа јавности); 

- Управљање стратегијом које се састоји у потреби за функционисањем великог броја стратешких 

елемената, испуњење њихових техничких захтева и одређени број ангажованих лица; 

- Набавка средстава за имплементацију стратегије; 

- Мониторинг и евалуација. Мониторинг утврђује да ли се спроводи оно што је предвиђено (у 

контексту стратешких активности) при чему се користи одређеним индикаторима. Утврђени резултати 

се пружају на увид актерима који су учествовали у имплементацији стратегије. Евалуација пореди 

имплементирани пројекат/програм са тренутним исходом и процењује утицај пројекта/програма; 

- Оцена, ревизија, прилагођавање.  

 

Локални стратешки документ треба да подлеже оцени једном годишње због доношења буџета на националном 

нивоу, затим уколико дође до промена у неком од развојних приоритета, уколико започне неки нови 

донаторски програм, ако и како би се на бољи начин прихватиле могућности финасирања. 

С обзиром на горе наведено, један од основних постулата на којима стратешко планирање почива је 

„оживљавање стратегије“. Циљ ове фазе процеса развоја стратешког документа који се огледа у 

имплементацији, мониторингу и евалуацији је да стратешки документ оствари све што је њиме предвиђено, 

односно да стратегија не остане само један у низу конституисаних докумената већ да се правовремено и 

одговорно спроведу све активности предвиђене акционим планом. 

 

2.1. METОДОЛОГИЈА РЕВИЗИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА ПЕРИОД 

2014-2020 

 

Ревизија Стратегије одрживог развоја (у даљем тексту: Стратегија) спроведена је у периоду од септембра 2018. 

године до марта 2019. године. Средства потребна за ревизију документа општина Жабаљ је обезбедила на 

конкурсу Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу а 

под називом „Конкурс за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа за унапређење  израде и 

спровођење ефикасних регионалних и локалних јавних политика“. 

 

Одлука о приступању ревизији Стратегије донета је од стране руководства и стручних служби,  а на основу 

потребе за усклађивањем исте са актуелном законском регулативом која јединицама локалне самоуправе 

прописује обавезе у различитим областима („Закон о јавној својини“ – „Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016, „Закон о планирању и изградњи“ - "Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, „Закон о заштити животне средине“ - "Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 

36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), „Закон о локалној самоуправи“  

- "Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018“ и други. Усаглашавање 

Стратегије са одредбама наведених закона извршено је  пре свега у смислу дефинисања конкретних 

мера/акција/пројеката које ће омогућити општини да аплицира за средства домаћих и међународних донатора и 

испуни своја овлашћења и обавезе.  

 

Такође, у процесу ревизије Стратегије као кровни документи су нам служиле републичке и покрајинске 

стратегије и акциони планови у различитим областима: пољопривреда и рурални развој, запошљавање, 

образовање, енергетика, екологија, националне мањине, људска права, спорт и омладина и друго. 
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Наративни део првобитно усвојене Стратегије није претрпео велике промене, имајући у виду да је иста усвојена 

након последњег Пописа становништва и да су подаци у њој актуелни. Промене су извршене само у оним 

деловима и областима за које располажемо са актуелним подацима на основу статистичког праћења 

Републичког завода за статистику, Националне службе за запошљавање и других институција које прате, 

анализирају и публикују податке од значаја за локалну самоуправу. 

 

Најбитнија промена и допуна Стратегије, и део на који је стављен посебан фокус су акциони планови. У 

акционим плановима се разрађују конкретне мере, акције и пројекти који доприносе остварењу стратешких 

циљева у областима које обухвата документ. 

 

Ревизија Стратегије се одвијала кроз следеће кораке: 

 

1. Први партнерски форум на којем је усвојен програм ревизије и дефинисани наредни кораци у процесу; 

2. Објављен позив за достављање предлога конкретих мера/предлога/пројеката; 

3. Други партнерски форум који је разматрао пристигле предлоге и једногласно их усвојио и унео у нацрт 

документа; 

4. Јавна расправа; 

5. Трећи партнерски форум који је усвојио коначни документ након имплементације сугестија и предлога 

упућених у току јавне расправе; 

6. Усвајање Стратегије одрживог развоја општине Жабаљ за период 2014-2020. године, од стране 

Општинског већа и Скупштине општине Жабаљ. 
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3. ИНФРАСТРУКТУРА, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1.  КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

На простору општине Жабаљ постоје три основна вида саобраћаја: друмски, железнички и водни. 

3.1.1. Друмски саобраћај 

 
Општина Жабаљ у односу на АП Војводину је у погледу путне мреже врло близу покрајинског просека 

узимајући у обзир густину путне мреже (км путева по становнику и површини). Укупна дужина свих 

категорисаних путева у општини је 91,7 км (1,66 % од целокупне путне мреже у АПВ), од тога је 20 км путне 

мреже на нивоу државног пута I реда. Густина путне мреже по становнику је 0,00333 (км/становнику), у АПВ 

просек је 0,00275, док је густина путне мреже по јединици површине 0,229 (км/км2), у АПВ просек је 0,259. 

 

Структура путне мреже по коловозним површинама у општини Жабаљ је следећа: државни путеви I и II реда 58 

км асфалтна коловозна конструкција, државни путеви II реда 8 км земљана коловозна конструкција, општински 

путеви 22 км асфалтна коловозна конструкција, 4 км земљана коловозна конструкција, некатегорисани путеви 

48 км земљана коловозна конструкција. 

 

На основу горе наведених података као и просторне диспозиције саме мреже, може се закључити да је квалитет 

опслужености општинског простора Жабља са гледишта густине путне мреже релативно добар, док је сама 

мрежа саобраћајница радијалног типа са доста високим квалитетом повезивања насељених места са 

општинским центром. 

Некатегорисани - атарски путеви, различитог хијерархијског нивоа, постоје на територији Општине и у 

функцији су остваривања везе насеља са сировинским залеђем и другим садржајима у атару и чине низ 

радијалних праваца а настају из путева вишег нивоа. Ови путеви су углавном са земљаним коловозом и већи 

део године су непроходни. Да би задовољили савремену аграрну производњу они се морају модернизовати у 

складу са комасационим елаборатима. 

 

Друмски саобраћај је основни вид саобраћаја који омогућује комуникацију овог простора са окружењем и 

субрегионима. Основни саобраћајни капацитет овог простора у домену друмског саобраћаја је (резиме): 

 

а) Државни пут IБ реда 

- државни пут I реда бр. 7, Нови Сад – Жабаљ – Зрењанин (пружање ван насеља); нова ознака државни пут IБ 

реда, са ознаком 12, дужина кроз општину Жабаљ од 20,20 км; 

 

б) Садашњи државни путеви IIА реда 

- државни пут II реда бр. 122, Бечеј –Жабаљ – Шајкаш – Е-75 (Ковиљ); 

(бивши регионални пут Р122,нова ознака државни пут IIА реда са ознаком 114)  

- државни пут II реда бр. 129, који има пружање од ДП бр. 120–Чуруг; 

(бивши регионални пут Р 104,нова ознака државни пут IIА реда са ознаком 112) 

- државни пут II реда бр. 104, Оџаци – Деспотово – петља Змајево Е-75 – Темерин - Жабаљ 

(бивши регионални пут Р 129, нова ознака државни пут IIА реда са ознаком 115) 

Укупна дужина ових путева кроз општину Жабаљ је 45,67 км.; 

 

в) Локални путеви укупне дужине кроз општину Жабаљ од 25,84 км; 

 

г) Некатегорисани путеви укупне дужине од 48,08 км. 

 

Укупна дужина путне мреже на територији општине Жабаљ износи 139,78 км. 

Од 139,78 км путева, на 80,51 км је подлога асфалт, док је на 59,27 км путева земљана подлога. 

 

Резиме путне мреже 

 

Друмски саобраћај је основни вид саобраћаја у оквиру овог простора и он својим капацитетима задовољава 

већину захтева за путничким и робним превозом, док се железнички и водни саобраћај користе само повремено 

при превозу путника или масовних роба. 
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Саобраћајни капацитети – државни путеви II реда бр.122 и бр. 129 дуж својих траса кроз простор општине 

Жабаљ у постојећем стању пролазе кроз урбане просторе насеља: Чуруг, Жабаљ и Ђурђево, као и кроз насеље 

Госпођинци. Пролазак транзита, дуж ових државних путева, кроз насеља ремете и нарушавају урбане насељске 

функције и битно утичу на нарушавање еколошких параметара у оквиру насеља.  

 

Основни путни правац овог простора је државни пут бр.122 који има дијаметрално пружање у правцу север – 

југ. Он је основни апсорбер свих саобраћајних збивања на овом простору и он кумулише и дистрибуира све 

саобраћајне токове на овом простору, како у оквиру насеља, тако и из атара. Постојећа траса овог пута пролази 

кроз центар: Чуруга, Жабља и Ђурђева, и у њима представљају важне (главне) насељске саобраћајнице које 

воде саобраћајне токове до жељених одредишта.  

 

Државни пут II реда бр.129 представља један од радијалних праваца овог простора. Траса овог државног пута у 

постојећем стању пролази кроз насеља и својим манифестацијама ремети мирне унутарнасељске токове. Овај 

пут, због неповезивања са околним путевима, по интезитету саобраћаја мање је оптерећен, тј. далеко од 

капацитативних способности тако да ће изградња сегмента елиминације транзита знатно утицати на просторну 

дисперзију саобраћајних токова.  

 

На територији општине Жабаљ постоје још и општински путеви, који су радијалног облика и који повезују 

насеља Госпођинци - Чуруг и Госпођинци - Ђурђево. Ови путеви су неизграђени иако су значајни у систему 

саобраћајне мреже општине, која је значајна у функцији регионалног и локалног повезивања на нивоу овог дела 

Војводине. 

 

Концепт категорисане путне мреже у Жабљу је измештање транзита ван урбаног простора и формирање 

система обилазнице које ће водити даљинске и транзитне токове. Обилазница је конституисана на бази 

неколико анализа варијанти на правцу север – запад – југ, али као одлучујуће је било економичност и 

функционалност решења, као и могућност етапности реализације, као и улагање у будући концепт осталих 

видова саобраћаја и будућих садржаја. Урбани простор Жабља има неправилан облик, а постоје и канали и 

далеководи који утичу на облик будуће обилазнице, као и на елементе пута те обилазнице. 

Начин просторног успостављања трасе веза са садржајима у насељу, сагледавање могућности етапне градње, 

као и минималне промене режима саобраћаја на нивоу насеља су поставке будућег система саобраћаја у овом 

простору. 

 

Изградња обилазнице омогућила би етапно просторно преусмеравање саобраћаја и формирање пешачке зоне у 

центру насеља, као и формирање нове саобраћајне матрице насеља са успостављањем новог хијерархијског 

ранга насељских саобраћајница. 

 

Анализе функционисања нове саобраћајне мреже у Жабљу су показале да се знатно морају побољшати 

елементи безбедности саобраћаја (прегледност пута, елементи кривина, осветљење итд.) да би се будућа 

безбедност одвијања саобраћаја подигла на жељени ниво. Ново у овом плану је хијерархијско утврђивање нивоа 

насељских улица (главна насељска саобраћајница, сабирна улица и приступна улица) како би се у потпуности 

дефинисали облик и структуре насељских кретања, као и изграђеност појединих улица. 

 

На основу претходног, у Жабљу ће егзистирати следеће структуре улица : 

 

• Главна насељска саобраћајница ће кумулисати сав саобраћај на нивоу центра насеља и усмерава га ка 

жељеном одредишту или окружењу; 

• Улице које ће чинити главну насељску саобраћајницу ће имати одређену изграђеност коловоза који ће 

омогућити одређену пропусну моћ, односно могућност пружања највишег ниова саобраћајне услуге у насељу и 

то свим учесницима у саобраћају. Главне насељске саобраћајнице су: Улице Светог Николе (делови), Стевана 

Сремца (део), Светозара Марковића (део), Змај Јовина (део), Чурушка (део) и Николе Тесле (део); 

 

• Сабирне улице у Жабљу ће кумулисати сва интерна кретања и водити интерне теретне токове до својих 

одредишта и атара. Да би у потпуности у будућности задовољили исказане захтеве у свим насељским улицама 

треба побољшати носивост и елементе трасе улица. Сабирне улице су: Николе Тесле (део), Српских 

добровољаца (део), Светозара Милетића (део), Илије Гарашанина, Његошева, Светозара Марковића (делови), 

Ђуре Јакшића, Шајкашка, Лазе Костића, Алексе Шантића, Видовданска, Новопланирана (југ), Новопланирана 

(између блокова бр. 31 и 31а) и Марка Краљевића и њеног продужетка до магистралног пута Нови Сад – 

Зрењанин; 
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• Приступне саобраћајнице су најнижи облици насељских саобраћајница у Жабљу и оне треба својом 

изграђеношћу да омогуће приступ до свих објеката и садржаја при свим временским условима. Ове улице у 

зависности од обима саобраћаја тј. мобилности у оквиру тих блокова могу бити једносмерне и двосмерне. Нижи 

облици планирања тј. регулациони планови ће дефинисати све облике односно димензије свих саобраћајница уз 

тежњу да се достигне оптимум рационалног улагања у ову саобраћајну инфраструктуру. 

3.1.2. Железнички саобраћај 

 
Железнички саобраћај на простору Жабља има дугу традицију коришћења јер је пруга Нови Сад - Сента 

пуштена у експлоатацију крајем 19.века. По железничкој категоризацији пруга ова пруга има ранг споредне и 

по њој је планирана дизел вуча до 70 км/час. Постојећа изграђеност пруге не задовољава основне 

експлоатационе стандарде и да би се у будућности користила мора се модернизовати и реконструисати и 

довести у стање које ће омогућити пружање одговарајућег нивоа услуга током експлоатације. 

 

Железнички саобраћај на простору општине Жабаљ заступљен је преко локалне пруге бр.7, Нови Сад - Римски 

Шанчеви – Бечеј, са карактеристикама Vmax 40 км/час, OP 160 kN. По свом обиму рада се сада може сматрати 

минорним, за разлику од прошлих времена, где је овај вид саобраћаја имао значајни удео у прерасподели 

транспортног рада. Тренутно, железнички саобраћај је у функцији малог обима путничког превоза и са 

повременим извршењем транспортног рада превоза роба. Интегрално повезивање овог вида саобраћаја са 

осталим видовима саобраћаја готово да не постоји.  

 

Стање капацитета железничког саобраћаја на овом простору је на нивоу техничко – технолошке застарелости, 

па је и то један од разлога слабог коришћења овог вида саобраћаја у извршењу транспорног рада. Трасе пруга 

постоје на ободу грађевинских реона насеља, без транспортних карактеристика који би омогућили економско 

исплатив превоз добара и ако се буде желео достићи европски ниво стандарда у овом домену, оне се морају 

изместити ван урбаних простора. Такође, у будућности се мора извршити генерални ремонт пруга, као и 

модернизација сигнално - безбедносних уређаја, чиме ће се створити услови да се овај вид саобраћаја укључи у 

прерасподелу транспортног рада. 

3.1.3. Водни саобраћај 

 
Водни саобраћај је присутан на простору општине Жабаљ преко пловног пута реке Тисе, која представља 

источну границу општине и која својим хидролошким карактеристикама омогућује извршење транспортног 

рада свих пловила (двосмерна пловидба са газом од 2,5 м). Хидролошки услови дозвољавају пловидбу током 

целе године. У постојећем стању, дуж пловног пута реке Тисе, не постоји задовољавајући ниво инфраструктуре, 

који би омогућио укључење овог вида саобраћаја у прерасподелу транспортног рада при превозу масовних роба 

и не постоје саобраћајно - манипулативни капацитети за интегрално повезивање са друмским саобраћајем. Од 

капацитета водног саобраћаја у постојећем стању на простору општине Жабаљ (на простору испред моста) 

постоји простор за путничко пристаниште, као и неколико битви за привез и претовар бродова. У постојећем 

стању уз Тису, у окружењу моста, постоји отворено складиште расутих - генералних терета. Међутим, ако 

желимо да се овај вид саобраћаја афирмише у домену привредног и туристичког развоја, онда се ови 

капацитети морају модернизовати и изградити капацитети наутичког туризма, који ће донети просперитет овом 

простору. За те подухвате постоје одлични просторни, хидролошки и инфраструктурни услови. 

3.1.4. Стратешке препоруке за сектор саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 

 

Основно стратешко опредељење уређења планског подручја општине Жабаљ је да саобраћај, као врло 

сигнификантна просторна функција, иницира свеобухватни развој овог простора како би ова Општина 

превазишла садашње стање привредне активности и заосталости. У планском периоду као и до сада, простор 

Општине Жабаљ биће примарно опслужен друмским саобраћајем, док ће железнички и водни сабраћај бити 

коришћени само код превоза масовних роба уз интегрално повезивање. Основе стратешког опредељења у 

сектору саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре Општине Жабаљ, на националном, регионалном и локалном 

нивоу следе. 
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3.1.5. Путни (друмски) саобраћај 

 
Основне стратешке препоруке су: 

 

- Активности на изради пројектно - техничке документације, за реализацију реконструкције постојећег 

државног пута  I реда бр. 7, Нови Сад - Зрењанин, изградњи друге коловозне траке, као и активности на 

реализацији изградње планираног државног пута I реда од Зрењанина до државне границе према Темишвару, 

све у оквиру Коридора Нови Сад – Жабаљ – Зрењанин - граница Румуније; 

 

- Такође, на основу планова вишег реда, на републичком и покрајинском нивоу, примарни међународни 

туристички правац је, између осталог, у коридорима постојећих и планираних аутопутева и осталих европских 

путева и то на релацији гранични прелаз Бачка Паланка (Хрватска) – Нови Сад – Жабаљ – Зрењанин – гранични 

прелаз Српска Црња (Румунија);  

 

- Прилагођавање европским стандардима (при пројектовању и извођењу путева и опреме пута, увођење нових 

технологија у управљању саобраћајем, формирање квалитетних база података, нових регистарских таблица, 

возачких дозвола и др.); 

 

- Квалитетније управљање: планирањем, пројектовањем и извођењем, експлоатацијом и одржавањем путне 

инфраструктуре, организацијом и безбедношћу саобраћаја (у току је прекатегоризација државних путева првог 

и другог реда и израда Правилника за пројектовање ванградских путева, функционалне класификације, 

саобраћајну сигнализацију и опрему итд.); 

Концепт путне инфраструктуре на нивоу урбаног простора Жабља је инициран планом вишег реда и то кроз 

градњу полуаутопута Нови Сад - Жабаљ – Зрењанин, државни пут првог реда бр.7 и пружањем државног пута 

II реда бр. 122, Бечеј – Жабаљ – Шајкаш – Е-75 (Ковиљ); државни пут II реда бр.104, Оџаци – Деспотово – 

петља Змајево Е-75 – Темерин –Жабаљ. 

 

Приоритети Саобраћајна инфраструктура – друмска инфраструктура: 

 

Реализација концепта путне инфраструктуре на нивоу урбаног простора Жабља, је инициран, пре свега, планом 

вишег реда, и то кроз градњу полуаутопута Нови Сад - Жабаљ – Зрењанин, државни пут I реда бр.7, као и 

пружањем државног пута II реда број 122 Шајкаш - Жабаљ - Бечеј - Сента и државни пут II реда бр. 104, Оџаци 

– Деспотово – петља Змајево Е-75 – Темерин - Жабаљ. 

 

Основно стратешко опредељење у домену путне (друмске) инфраструктуре за плански хоризонт било би 

задржавање постојеће изграђености и успостављање и изградњу обилазнице око Жабља и изградња нове трасе 

овог пута по ободу насеља Госпођинци и Чуруг, као сегмената саобраћајног капацитета државног пута II реда. 

Истовремено, потребна је: 

 

• Изградња обилазнице око Жабља (сегмент будућег државног пута II реда бр. 122, уз могућност фазне градње);  

• Изградња обилазнице код Чуруга и Госпођинаца;  

• Изградња сегмената трасе државног пута II реда бр. 122, од државног пута II реда број 12 до Чуруга;  

• Изградња општинских путева (Ђурђево - државни пут I реда бр. 7, Ђурђево - Мошорин, Чуруг – Госпођинци - 

Темерин);  

• Изградња улица које немају асфалтну подлогу. 

 

Уређење и одржавање аутобуских стајалишта, реконструкција путне мреже, изградња обилазница ради 

растерећења саобраћаја у насељеним местима, а пре свега у насељу Жабаљ, због постојања фабрике шећера. 

 

Даље стратешке препоруке на локалном нивоу су: 

 

- Изградњом новог путног сегмента пута за Чуруг, побољшао би се ниво и комфор повезаности овог простора 

са окружењем и иницирао би привредни развој зона око овог пута. У концепту сагледавања могуће трасе 

обилазнице око насеља Жабаљ анализиране су варијанте и предложена су она решења која се лако могу 

реализовати и која неће драстично повећати трајекторије путовања као и експлоатационе трошкове. 

 

- Путна мрежа у КО Жабаљ чини просторно неуређен систем некатегорисаних путева који опслужују ресурсе 

савремене пољопривредне производње у домену извршења транспортног рада, али не при свим атмосферским 
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условима. Да би ово побољшали морају се утврдити хијерархијски нивои атарских путева и они вишег ранга се 

морају изградити са савременим коловозом. 

 

- На простору општине Жабаљ планирана је и изградња општинских (локалних) путева: Госпођинци – Чуруг, 

Госпођинци – ДП бр.7 – Ђурђево, Госпођинци – граница општине (ДП број 120), Ђурђево – граница општине 

(Мошорин) и реконструкција постојећих: Жабаљ – укрштање са ДП број 7 – рибњак и Чуруг – (Мртва Тиса) 

насип – Тиса, тако да они представљају кумуланту свих саобраћајних збивања у тим деловима атара. Изградња 

ових путева би иницирала привредни просперитет у окружењу, смањиле би се трајекторије међунасељског 

комуницирања, јер су ДП број 104 и број 122 саобраћајно врло оптерећени, лимитирани постојећом 

изграђеношћу, као и укрштајима са путевима вишег реда. 

 

- Некатегорисану путну мрежу (атарске путеве) такође је потребно унапредити кроз реализацију стратешких 

опредељења оптимизације мрежа атарских путева на начин минимизирања заузимања пољопривредног 

земљишта уз довођење нивоа нултог пута у границе прихватљивости. 

3.1.6. Железничка мрежа и објекти 

 

У оквиру овог сегмента, потребна је допуна железничке мреже - за већи степен интегрисаности простора и веће 

саобраћајно и економско повезивање региона као предуслов равномернијег развоја, за квалитетније 

функционисање железнице и већу доступност корисницима. Железничку мрежу Републике Србије потребно је 

допуњавати - ширити, а приоритет су следеће нове пруге: Зрењанин - Жабаљ (Нови Сад), као и  реконструкција 

пруге Нови Сад – Жабаљ – Бечеј – Сента – Кањижа – Хоргош. 

 

Истовремено потребна је реализација - имплементација ревитализације и доградња пруге која је веома значајна 

за међурегионално повезивање (ДКТМ регија) и која егзистира у Регионалном просторном плану АП Војводине 

Темишвар – Кручени - Јаша Томић - Сечањ – Зрењанин – Жабаљ - Нови Сад – Парагово – тунел Фрушка гора - 

Врдник - Рума. 

 

У домену железничког саобраћаја промене ће такође бити значајне. Основна промена у односу на постојеће 

стање огледа се у обезбеђењу коридора нове двоколосечне железничке пруге Нови Сад - Жабаљ - Зрењанин, 

што је услов из Просторног плана Републике Србије. Овај захтев ће бити решен тако што ће се проширити 

постојећи железнички коридор од Новог Сада до Жабља и успоставити нов између Жабља и Зрењанина, 

северно од Јегричке. Постојећа железничка пруга према Бечеју и Сенти остаће и даље у функцији. Оваква 

концепција разрешења железничког саобраћаја у Жабљу изискиваће корениту реконструкцију постојеће 

железничке станице и њено претварање у модерну путничку, теретну и ранжирну железничку станицу. Ова 

железничка станица треба да омогући несметано укључење железничког саобраћаја у саобраћајно опслуживање 

насеља – путем изградње одговарајућих станичних и складишних простора, индустријских колосека према 

постојећој и новопланираној индустријској и радној зони у западним и северним ободним деловима града. 

 

Ако претходном додамо и то, да по Просторном плану Републике Србије у овом простору се планира 

успостављање новог железничког правца ка Зрењанину, онда морамо приступити крајње економски 

експлоатационо и инвестиционо рационално у решавању овог проблема с тим да се не наруше остали основни 

принципи рационалног и економског планирања, тј. да се успостави оптимум ЕКО-ЕКО (Економија - 

Екологија). У оквиру тога могуће су две основне варијанте пројектовања: 

 

- Северна (изнад Жабља) и јужна (испод Жабља), и на бази економског инвестиционог вредновања (КОСТ-

БЕНЕФИТ МЕТОДОМ), могуће је доћи до закључка да је северна варијанта просторно и функционално 

повољнија, јефтинија, а заузима и мање земљишта, има мање објеката и слично, а уклапа се потпуно у решење 

пруге на простору Зрењанина. 

 

У оквиру урбаног подручја Жабља постоје већ изграђени објекти железничког саобраћаја, железничка станица 

пролазног типа која ће користити, као и ново просторно утврђени капацитети железничког саобраћаја (лира 

станичних колосека), као и ново формирано складиште у функцији пружања комплетних услуга потенцијалним 

корисницима. Реконструкција пруге подразумева повећање радијуса кривина због већих брзина, као и већу 

дужину пролазних колосека, али и изградњу денивелационих укрштања са категорисаном мрежом путева и 

утврђивање оптималног броја пружних прелаза који ће бити опремљени са сигнално - безбедносном опремом. 

 

Просторна дисперзија станице омогућује и успостављање нових индустријских колосека ако дође до тих 

захтева. Предходно установљено концепцијско решење железничког саобраћаја на простору Жабља омогућује 
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фазно успостављање развоја железничког саобраћаја у овом простору, и то у функцији остварења будућег 

развоја и могућег интегралног успостављања веза са осталим видовима саобраћаја. 

 

3.1.7. Водни саобраћај 

 

Водни саобраћај у оквиру ширег урбаног простора Жабља је присутан преко међународног пловног пута реке 

Тисе која има ток на око 11.5 км источно од насеља (мерено од центра насеља). Ток реке Тисе нема директног 

утицаја на просторну организацију урбаних структура мада може имати утицаја на прерасподелу транспорта 

роба и успостављање интегралног саобраћаја ради постизања што повољнијих економских ефеката. Зона 

теретног пристана на Тиси је предмет других облика планирања који ће установити стратегију развоја овог вида 

транспорта у контексту развоја свих видова на територији Жабља. 

 

Генерално стратешко опредељење у домену водног саобраћаја било би укључивање потенцијала пловног пута 

реке Тисе у прерасподелу токова роба на нивоу општине и региона, изградње обалског пристаништа за 

поједине врсте роба и интегрално повезивање (пут - вода – пут/општински пут - Река Тиса – Дунав – канал ДТД 

– насељска путна мрежа Новог Сада) преко РТЦ-а у Новом Саду и формирање теретног пристаништа обалског 

типа и складишта за расуте и кабасте терете. У туристичко - наутичке сврхе потребно је обновити/изградити 

капацитете путничког пристаништа у зони моста и везова – пристана за чамце. За имплементацију потребних 

садржаја водног саобраћаја у Жабљу, у оквиру обале Тисе, постоје одлични просторни и хидролошки услови. 

Приоритети су изградња марине, привезишта и теретног пристаништа. Основа за овај приоритет је концепција 

развоја прихватних објеката наутичког туризма у просторним плановима вишег реда (на републичком и 

покрајинском нивоу), у којима су дате локације – зоне - у којима је планирано успостављање наутичких 

садржаја различитих нивоа опремљености (наутички центри, марине, туристичка пристаништа и наутичка 

сидришта). Тако на међународном пловном путу Дунав - коридору VII, осим Апатина, као за сада једине 

марине која има одговарајуће садржаје, планирање и локација за марину на Тиси у Општини Жабаљ је значајна. 

3.1.8. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 

саобраћајне и друге инфрaструктуре 

 

- Путни објекти: Путни објекти су мостови, надвожњаци, пропусти и сл. Услови за њихову изградњу ће се 

издавати на основу овог планског документа ако су утврђене регулационе линије, односно решени имовинско - 

правни односи (проглашен општи интерес). Уколико је код изградње ових објеката потребно дефинисати 

регулационе линије, односно није могуће на другачији начин решити имовинско - правне односе обавезна је 

израда плана детаљне регулације. 

 

За постојеће путне правце где је предвиђена рехабилитација, појачано одржавање, реконструкција (изградња 

другог коловоза у оквиру коридора ДП број 7), правила грађења утврђују се на основу услова из овог плана 

вишег реда. 

 

За све нове путне правце (планиране обилазнице, општински путеви) обавезна је израда плана детаљне 

регулације. 

 

- Саобраћајни коридори: Државне путеве I и II реда потребно је реконструисати у оквиру постојећих коридора 

уз обезбеђење елемената активне и пасивне безбедности који припадају рангу пута. Сва укрштања решити у 

нивоу са обезбеђењем потребних елемената безбедности и са увођењем одговарајуће сигнализације. Дуж ових 

путева минимизирати број укрштања са атарским путевима. 

 

За радне зоне ван насеља обезбедити сервисну саобраћајницу која ће оптимизирати број саобраћајних 

прикључака (искључиво преко постојећих саобраћајних прикључака атарских путева на јавне путеве, уз 

предходно прибављене услове за реконструкцију постојећег саобраћајног прикључка и уз сагласност управљача 

над јавним путем). 

 

За све нове саобраћајне коридоре (јавни путеви) неопходна је израда одговарајуће урбанистичке и пројектне 

документације по одговарајућој законској регулативи. 

 

Општинске – локалне путеве пројектовати/градити по устаљеним трасама – атарским путевима, са 

минимизацијом новог заузимања пољопривредног земљишта и обезбеђењем потребних елемената за безбедна 

кретања. 



21 
 

Општина Жабаљ – Стратегија одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020.године 
 

 
 

 

Посебни циљеви у домену саобраћајне инфраструктуре би били: 

 

- Створити услове за развој свих облика саобраћајних активности како би се подстакао развој руралних 

простора односно, како би се спречила њихова депопулација и пражњење; 

- Формирати нови систем општинских саобраћајница тако да представљају нов уравнотежен систем друмских - 

путних саобраћајница како би се задовољили сви нивои будућег интеррегионалног повезивања овог простора са 

окружењем и субрегионима; 

- Створити услове за развој саобраћајних капацитета заснованих на стратешким принципима одрживог развоја 

животне средине, како у оквиру урбаних тако и руралних простора и атара, како би се створили услови за 

производњу здраве хране као једног од будућих стратешких опредељења овог простора; 

- Приобаље пловног пута реке Тисе оспособити – изградити – модернизовати тако да се формирају капацитети 

за превоз путника и наутичког туризма док за претовар масовних роба користити РТЦ у Новом Саду уз 

коришћење интегралног саобраћаја. 

 

3.1.9. Услови за саобраћај према Генералном урбанистичком плану Жабља 

 
У области саобраћаја треба да се остваре следеће промене: 

 

• Реконструкција саобраћајног система насеља обухватиће све његове саобраћајне видове у мањој или већој 

мери; 

 

• Велика промена мораће да се изврши у просторној дистрибуцији бившег регионалног пута број 122 Шајкаш – 

Сента (садашњег државног пута II А реда са ознаком 114) на којем се одвија саобраћај који има претежно 

транзитни карактер с тим да је додатно оптерећен теретним возилима који скрећу према и од шећеране у време 

кампање. Из централних делова града, где је овај путни правац сада лоциран, он ће морати да се дислоцира 

западно од насеља, тако што ће се изградити обилазница око целог насеља који ће повезивати путне правце 

према Новом Саду, Зрењанину и Шајкашу - односно аутопуту Е – 75; 

 

• Реорганизација градске путне мреже мораће да се спроводе тако што ће се извршити стриктна 

диференцијација улица према саобраћајном значају и оптерећењу које се на њима очекује. 

 

• У складу са оваквим променама у конфигурацији путне мреже у граду и његовој непосредној околини, мораће 

да се изврши адекватно лоцирање свих осталих пратећих садржаја који су у непосредној функционалној 

повезаности с њом, а то су: међумесна аутобуска станица, бензинске пумпе, мотел, сервиси за оправку и 

одржавање моторних возила, депои за теретна возила и аутобусе, паркинзи, центри за одржавање путева и др.; 

 

• У будући систем саобраћајног опслуживања Жабља укључиће се и пешачко - бициклистички саобраћај као 

равноправни вид кретања, посебно људи. За потребе овог вида саобраћаја у будућој просторној структури града 

мораће се предвидети посебни простори - тротоари, тргови, пешачке стазе, издвојени од главних токова 

моторног саобраћаја, окружени зеленилом, који ће се пружати континуирано кроз читаво насељско ткиво. 

Посебно вредни ефекти искључења транзитног моторног саобраћаја из насеља, и увођење пешачког и 

бициклистичког саобраћаја као доминантног вида кретања очекују се у центру насеља а такође и у простору око 

будућег језера "Јегричка" на северном делу обода насеља. Оваква концепција пешачко - бициклистичког 

саобраћаја представљаће једну од основних новина и побољшање квалитета саобраћајног опслуживања будуће 

насељске територије. 

3.2. ОСТАЛИ - ПОСЕБНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ - САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.2.1. Пешачки саобраћај 

 

Просторна разуђеност Жабља као и интенција да се у будућности стимулишу немоторна кретања, утицале су на 

концепт будућег пешачког саобраћаја у Жабљу. Традиција да се многи послови у насељу обаве пешке задржане 

су у будућности с тим да се желе створити оптимални еколошки услови за кретање ове популације дуж улица у 

Жабљу уз оснивање пешачке зоне у оквиру насеља. 
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Пешачка зона је формирана у стецишту окупљања пешака свих старосних доба (школе, администрација, 

пијаца...) као и на простору традиционалног окупљања ове популације. Уређење пешачке зоне биће детаљно 

разрађено регулационим планом, а за овај ниво планирања се морају сагледати све пратеће појаве које ће се са 

формирањем ове зоне (бициклистички токови, паркирање, снабдевање, ургентна кретања, итд.) нарушити или 

попримити нове облике. 

 

Из пешачке зоне настају пешачке стазе које воде до свих значајнијих одредишта у насељу, а нарочито до радне 

зоне и важнијих садржаја. 

 

Концепт пешачког саобраћаја у Жабљу води и рачуна о најмлађима (деци) тако што школе и обданишта су на 

трајекторијима кретања са максималном безбедношћу. 

3.2.2. Бициклистички саобраћај 

 

Бицикл као превозно средство у Жабљу је био и биће у будућности значајно превозно средство у савлађивању 

унутар насељских дистанци ради остваривања свакодневних послова (рад, образовање, трговина и сл.). На 

основу анализа бициклистичких токова на нивоу урбаног простора Жабља утврђена је мрежа бициклистичких 

стаза на нивоу насеља. 

 

Предложена мрежа бициклистичких стаза осим економске и безбедносне оправданости изградње ових стаза је и 

у функцији повећања обима ових кретања на овом простору. Будућа решења бициклистичког саобраћаја у 

Жабљу имаће модификован радијални систем бициклистичких стаза са једне стране улице, да би се тек касније 

градиле бициклистичке стазе и са друге стране улице (када се за тим укажу потребе). 

3.2.3. Јавни превоз 

 

Анализе стања друмског јавног превоза путника су показале да у Жабљу јавни превоз путника врше транзитни 

и полазни аутобуси на радијалним правцима ка окружењу. Овакво стање јавног превоза због велике 

разуђености насеља се исказује као неодговарајуће и да би требало доћи до уређења 2 - 3 линије јавног превоза 

које би уз добру организацију (конституисање линија тарифни систем) довеле до новог квалитета у пружању 

превозних услуга, како би се умањило коришћење индивидуалних возила нарочито при одласку у центар, а што 

би резултирало смањењем захтева за паркирањем. 

Треба формирати радијални систем градских линија са могућношћу да приградски саобраћај врши превоз 

путника дуж истих итинерера како би се повећала учесталост полазака. Дуж тих улица би требало утврдити 

микролокације аутобуских стајалишта код свих локалних садржаја (гробље, пијаца, вашариште, болница, школа 

и сл.) како би се овај вид јавног превоза што више приближио потенцијалним путницима. 

 

Аутобуска станица ће се градити на локацији "Комуналац" у блоку број 21, али ће се утврдити итинерери 

кретања за међуградски и приградски саобраћај. Аутобуска станица ће својом изграђеношћу и опремљеношћу 

потпуно задовољавати све захтеве путника и превозника. 

3.2.4. Стационарни саобраћај 

 

Саобраћај у мировању као пропратна појава одвијању саобраћаја у оквиру урбаног простора Жабља захтева и 

изградњу нових капацитета за стационирање путничких возила, и то нарочито око садржаја (пошта, дом 

здравља, пијаца и др.), али и око нових пословно - продајних објеката као и осталих садржаја масовног 

окупљања (стадион, гробље, културни центар и сл.). Око ових садржаја потребно је изградити и паркинг за 

бицикле како оставка ових превозних средстава не би негативно утицала на нарушавање фасада и 

хортикултурног уређења. 

 

Сва краткотрајна паркирања на нивоу насеља ће се обављати у оквиру предбашта или паркинга у оквиру унутар 

блоковских простора. Сва дуготрајна паркирања путничких возила би се обављала у оквиру парцела (на 

отвореним и затвореним просторима) или гаражама у оквиру унутар блоковских простора. 

 

Теретни паркинзи ће бити конципирани у оквиру радних зона, тј. код већих изворишта и одредишта роба, и то 

код шећеране (из правца Чуруга) код вашаришта из правца Зрењанина, уз мотел и бензинску пумпу у блоку бр. 

47, као и у склопу железничке станице. Анализе су показале да за конституисање ових капацитета за теретни 

саобраћај постоје одлични простори и саобраћајни услови као и инфраструктура. 
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3.2.5. Саобраћајни терминали 

 

За правилно функционисање динамичког саобраћаја на неком простору у Жабљу, потребно је обезбедити 

пратеће садржаје и капацитете који ће омогућити опслуживање возила горивом и мазивом, као и капацитете за 

одржавање техничке исправности. Формирање садржаја за снабдевање возила погонским горивом спада у 

секундарне активности у домену саобраћаја. Међутим, њихова правилна просторна дистрибуција и лака 

доступност и брзо и лако опслуживање представља један од предуслова ефикасног коришћења саобраћајних 

средстава. 

 

На сагледавање потребног броја, и просторне дистрибуције терминала за снабдевање горивом у Жабљу као и 

њихово технолошко - капацитативно решење, послужиће прогнозирани параметри (степен моторизације, 

просторна и видовна расподела кретања, просторна дисперзија будућих путева, будућа квалификација градских 

саобраћајница као и априорно сагледавање опште политике снабдевања возила горивом), као и задовољење 

свих еколошких услова. Изградња ових објеката није лимитирана ако постоје просторни и еколошки услови, и 

задовоље се сви услови заштите, а да се не угрозе основне функције у окружењу (школе, обданишта и сл.). 

 

Саобраћајни објекти за одржавање техничке исправности се технолошки разликују као објекти за: генералне 

ремонте, текуће одржавање, дневну негу. Све три врсте ових објеката имају велику важност у очувању возних 

паркова и возила на задовољавајућем степену техничке исправности, али морају имати и значај у очувању 

урбаног простора са аспекта екологије и заштите радне средине. 

3.3. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

У циљу постизања планираног комуналног стандарда и услова живљења, у будућем насељу биће неопходно да 

се обезбеде: 

 

• Довољне количине питке воде формирањем новог изворишта северозападно од насеља и проширењем 

постојећег водозахвата као и проширењем насељске водоводне мреже; 

• Одвођење атмосферских вода проширењем система отворених и затворених канала; 

• Евакуација отпадних вода - формирањем система зацевљених канала и њихово пречишћавање на уређајима за 

пречишћавање отпадних вода које треба да се формирају у северо - источном ободном делу насеља; 

• Снабдевање довољним количинама електричне енергије - проширењем високо и ниско - напонске мреже са 

довољним бројем трафостаница; 

• Снабдевање довољним количинама гаса - проширењем мреже гасовода средњег и ниског притиска, 

• Обезбеђење довољног броја телефонских прикључака - проширењем насељске ТТ мреже и одговарајућих 

телекомуникационих уређаја, 

• Обезбеђење довољног броја прикључака на кабловску телевизију – изградњом мреже кабловске телевизије. 

3.4. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.4.1. Системи за снабдевање водом 

 

У Србији се реализује 18 регионалих система за снабдевање водом насеља и индустрија које захтевају воду 

највишег квалитета. Општина Жабаљ повезана је са новосадским регионалним  системом (извориште подземне 

воде односно насеља и општине које снабдева: Нови Сад, Беочин, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Темерин, 

Жабаљ, Зрењанин). Постоји потреба каснијег повезивања са Сремским и Бачким системом. 
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3.4.2. Стање у области водоснабдевања у општини Жабаљ 

 

Водоснабдевање на територији општине Жабаљ организовано је преко четири одвојене водоводне мреже 

(Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци). Ова делатност поверена је ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ чије је 

седиште у Жабљу. Сва четири водовода изграђена су крајем 70-тих година, већином од азбестних цеви, те је 

неопходна комплетна замена свих цеви.  

 

Свако домаћинство има прикључак за воду, као и сва правна лица, осим шећеране која има засебан систем 

водоснабдевања. Према подацима ЈКП у систему водоснабдевања је око 9.000 прикључака. Цена воде је 36,38 

дин./м3 за домаћинства, а 109,14 дин. / м3 за привреду. ЈКП „Водовод општине Жабаљ“ врши редовно 

хлорисање воде преко уграђених дозатора (тзв. „Хлоринатор“), као и редовне анализе хемијско - 

бактериолошке исправности пијаће воде. 

Ниједно насељено место нема изграђен систем фекалне канализације. Током 2012. и 2013. године започети су 

радови у једном делу насељеног места Жабаљ на изградњи примарне канализационе мреже. 

 

Постојећа каналска мрежа је у доброј мери руинирана и затрпана дугогодишњом небригом. Због тога су у време 

обилних падавина честе појаве да поједини делови насеља буду поплављени. У неким деловима насеља су 

интервентно вршени радови на систему за одвођење атмосферских вода. Само Ђурђево има урађен пројекат за 

цело насеље, док остала места имају само урађена идејна решења. 

3.4.3. Водопривредна инфраструктура - циљеви 

 

Као делови основног стратешког циља у области водопривреде, на подручју општине Жабаљ систематизовани 

су следећи циљеви: 

 

- Дефинисање водопривредног развоја и могућности водопривреде као подстицајног или ограничавајућег 

фактора у оквиру других компонената развоја подручја; 

- Интегрално, комплексно, рационално и јединствено коришћење водних ресурса, како за водоснабдевање 

становништва, тако и за подмирење потреба осталих корисника вода; 

- Осигурање заштите и унапређење квалитета вода до нивоа несметаног коришћења вода за предвиђене намене, 

као и заштита и унапређење животне средине уопште и побољшање квалитета живљења људи; 

- Очување и унапређење заштите од поплава и ерозије, као и других видова штетног дејства вода; 

- Унапређење свих делатности на водама и око њих, како би се успешно могли реализовати други циљеви у 

области водопривреде; 

- Заштита и уређење сливова са гледишта развоја водопривредних система и развоја других водопривредних 

грана и шумарства. 

 

Посебни циљеви развоја водопривредне инфраструктуре су: 

- Побољшање снабдевања водом свих корисника; 

- Усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама; 

- Повезивање свих насеља општине у јединствени систем водоснабдевања према усвојеној варијанти; 

- Рационално коришћење вода, а нарочито воде за пиће; 

- Приоритет у коришћењу вода има планска рационализација потрошње и вишекратно коришћење вода у 

технолошким процесима; 

- Изградња система за одвођење отпадних вода; 

- Пречишћавање отпадних вода; 

- Осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода; 

- Заштита квалитета подземних и површинских вода; 

- Заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних и унутрашњих вода; 

- Реконструкција отворене каналске мреже за одводњавање; 

- Искоришћавање хидроенергетског потенцијала; 

- Оспособљавање каналске мреже за двонаменску функцију (наводњавање); 

- Формирање рибњака. 
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3.4.4. Стратегија развоја у области водоснабдевања за период 2014-2020 

 

Општина Жабаљ би морала усмерити инвестиције у решавање животних питања грађана у које спадају 

капитални пројекти као што су изградња фабрика воде у Жабљу и Госпођинцима и реконструкција комплетних 

водоводних мрежа у свим насељеним местима, као и изградња канализације. Према постојећој документацији 

вредност радова на реконструкцији водоводне мреже по местима износи :  

1. Жабаљ – 1.120.000 ЕУР; 

2. Чуруг -  900.000 ЕУР; 

3. Ђурђево – 570.000 ЕУР; 

4. Госпођинци – 480.000 ЕУР. 

 

С обзиром да су ово велики инфраструктурни пројекти, сама општина нема средстава неопходних за њихову 

реализацију, те је потребно сву пажњу усмерити на израду пројектне документације у складу са европским 

регулативама, како би се у у периоду од 2018. - 2020. могло конкурисати према претприступним фондовима ЕУ.  

 

У том смислу неопходно је планирати следеће активности : 

1. Усклађивање пројектне документације са ЕУ прописима за реконструкцију водоводних мрежа у сва четири 

насељена места (пројекти су урађени  почетком 2006.); 

2. Припрема пројектне документације у складу са ЕУ прописима за изградњу канализационе мреже у сва 

четири насељена места општине Жабаљ (пројектна документација постоји, али је неопходна ревизија исте ); 

3. Приступање изради пројектне документације за израду фабрика воде у Жабљу и Госпођинцима и њихово 

усклађивање са ЕУ прописима ; 

4. По завршетку појединих активности потребно је аплицирати за претприступне фондове. 

3.4.5. Атмосферска канализација 

 

На пољу изградње атмосферске канализације потребно је реализовати следеће активности: 

1. Израда пројектне документације за насеља Жабаљ, Чуруг и Госпођинци; 

2. По завршетку појединих активности, потребно је аплицирати на конкурсе како домаће (покрајина, република 

и др.), тако и за средства претприступних фондова; 

3. У периоду 2018. - 2020. обезбедити средства за почетак прве фазе радова на изградњи атмосферске 

канализације у Ђурђеву. 

3.4.6. Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) 

 

Код Ђурђева је планиран комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода за насеља Жабаљ и Ђурђево. 

Комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода планиран је и код Чуруга и Госпођинаца. Ови комплекси 

су дефинисани описом границе грађевинског земљишта. Препорука је да се ППОВ руралних насеља Општине 

граде као постројења за биолошко пречишћавање. Пројектном документацијом ће се решити третман отпадних 

вода, као и отпадних вода великих индустријских загађивача у насељима. Студијом процене сваког 

појединачног пројекта на животну средину ће се оценити квалитет животне средине у контексту предложеног 

третмана отпадних вода. Услови за изградњу ће се стећи по изради одговарајућег урбанистичког плана, 

првенствено на основу услова надлежног водопривредног предузећа и услова заштите животне средине. 
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3.5. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

3.5.1. Стање у области управљања отпадом у општини Жабаљ 

 
ЈП „Чистоћа“ из Жабља послује као јавно предузеће чија је основна делатност сакупљање и депоновање отпада 

на територији општине Жабаљ како од физичких, тако и од правних лица. Број домаћинстава којима се пружају 

услуге одношења отпада (број корисника услуга) на територији општине Жабаљ није познат, али према 

процени из ЈП „Чистоћа“ отпад се организовано скупља два пута месечно од 60 - 70% домаћинстава у оквиру 

општине (око 20.000 становника), док остало становништво сопственим превозом износи свакодневно одређену 

количину генерисаног отпада. Обухваћена домаћинства у општини Жабаљ се налазе у оквиру 4 насељена места, 

и то: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци.  

 

Просечна месечна количина комуналног отпада у растреситом стању на територији општине Жабаљ износи око 

400 тона, док количина инертног и неопасног индустријског комуналног отпада није позната. Такође, не постоје 

подаци о генерисаним количинама медицинског и кланичног отпада. Недостатак поузданих података о 

количини и саставу отпада, представљају велику препреку у циљу стварања оптималног управљања 

комуналним отпадом у општини Жабаљ.  

 

ЈП „Чистоћа“ од механизације за сакупљање и транспорт отпада поседује 2 аутосмећара из 2010. године, 

запремине 7 и 10 м3. Контејнера запремине 1,1 м3 тренутно има 80, док контејнера запремине 5 м3 нема. Канти 

од 120 литара има око 4.000, чиме је задовољена тек половина актуелних потреба. На депонијама се од 

механизације користи 1 трактор гусеничар (Т-75) који је у приватном власништву.  

 

На територији општине Жабаљ не постоји развијено тржиште секундарних сировина. Нема економских и 

других подстицајних механизама за коришћење материјала из отпада. Нема раздвајања отпада на месту његовог 

настајања од стране ЈП „Чистоћа“, иако постоји установљен институционални оквир (Скупштинска Одлука о 

одржавању чистоће предвиђа раздвајање отпада на „мокри“ и „суви“ на месту настанка – у домаћинствима, али 

због недовољне техничке опремљености није почела да се примењује). Не постоји установљен и развијен 

систем обуке и јачања јавне свести за решавање проблема отпада.  

 

ЈП „Чистоћа“ отпад одлаже на градској депонији, која је удаљена 5 км од Жабља, као и на депонијама у Чуругу 

и Ђурђеву, од којих ниједна не задовољава санитарне услове. ЈП „Чистоћа“ из Жабља наплаћује услуге 

сакупљања, транспорта и одлагања одпада у износу од 300,00 динара месечно, док за правна лица  износи 

550,00 динара по контејнеру.  

 

3.5.2. Врсте, количине и састав отпада 

 

ЈП „Чистоћа“ не поседује званичне податке везане за врсту, количине и састав отпада који се генерише у 

општини Жабаљ. Подаци о количинама отпада на основу процене запослених у ЈП „Чистоћа“ такође нису 

релевантни због чињенице да се отпад сакупља само од око 60-70% становника општине, тако да процену на 

основу броја тура и степену попуњености камиона аутосмећара није могуће извршити на адекватан начин.  

 

Врсте и количине отпада на територији  општине Жабаљ 

 

Врста отпада. Општина Жабаљ (т/год.): Стаклена амбалажа 220,8; Пластична амбалажа 215,9; папир/картон 

282,1; Композитна амбалажа 42,4; Алуминијумска амбалажа 12,8; Амбалажа од гвожђа 46,6; Амбалажа укупно 

820,6; Отпадна уља 122,7; Акумулатори 66,2; Гуме 54,0; Електорични и електронски отпад 73,6; Медицински 

отпад (укупан) 117,8; Грађевински отпад 2.453,30. 

 

Око депонија није постављена заштитна ограда, па је омогућен неометан приступ свим лицима која врше 

сакупљање секундарних сировина и другим лицима која одлажу отпад, као и животињама које разносе отпад по 

околном земљишту. Услед недостатка заштитне ограде, као и покривке инертним материјалом долази до 

разношења отпада услед дејства ваздушних струја. На депонији не постоји контрола одлагања отпада, те се на 

локацији може наћи и животињски и други отпад поред комуналног.  
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За главну депонију у општини Жабаљ неопходно је урадити план санације и затварања дела депоније, како би 

се смањили негативни утицаји на животну средину. Препоручује се да се пројекат санације и затварања 

депоније уради на такав начин да се обезбеди додатан простор за одлагање отпада у наредном периоду. Тај 

простор је неопходан јер није реално да ће се пронаћи неко повољније решење до изградње и почетка рада 

регионалне депоније у Новом Саду. У наредном периоду, приликом санације, потребно је искористити прилику 

и предвиђени простор за одлагање отпада претходно уредити, како би се спречило значајно загађење животне 

средине. 

 

Најзначајније привредне делатности у општини Жабаљ су: пољопривреда, прехрамбена и прерађивачка 

индустрија, базирана углавном на мала и средња предузећа и трговина. У општини нема великих индустријских 

комплекса, па самим тим ни већих количина индустријског отпада.  

 

Основу развоја индустрије представља прехрамбена индустрија. Поред прехрамбене индустрије (производња и 

прерада шећера и брашна), заступљена је металопрерађивачка индустрија, производња пољопривредних 

машина, затим производња грађевинског материјала, графичка индустрија, производња и обрада трске и др. 

Анализа просторног размештаја привредних капацитета показала је одређени степен концентрације 

индустријских капацитета у Жабљу. У другим насељима општине су углавном капацитети у функцији 

пољопривреде (мини кланица, мешаона сточне хране, силоси, складишта).  

  

3.5.3. Остале врсте отпада 

 
Медицински отпад 

 

Дом здравља „Жабаљ“ у општини, ради под овим називом од 2008. године. Ова установа броји 180 запослених, 

35 мушког и 145 женског пола. Просечан број пацијената без стационарног лечења износи 786. Дом здравља 

поседује 8 контејнера запремине 1,1 м3 распоређених у 4 амбуланте у оквиру насељених места у општини. Ова 

установа према процени запослених генерише дневно 5 кг чврстог отпада и око 1,5 литара отпада који се 

углавном састоји од узорака крви и урина за потребе лабораторијске анализе и спада у опасан медицински 

отпад.  

 

Генерисани медицински отпад се празни једном до два пута недељно, али у поменуте контејнере се одлаже и 

комунални отпад од стране становништва. Сав отпад, иако се на месту настанка одваја у различите контејнере, 

тренутно се одлаже на депонију заједно са осталим комуналним отпадом. 

 

Тренутно постоји уговор о сакупљању опасног медицинског отпада са лиценцираном фирмом из Зрењанина за 

сакупљање ове врсте отпада. У оквиру ове установе, отпад се раздваја на инфективни и комунални отпад.  

 

Посебни токови отпада и амбалажни отпад 

 

О управљању посебним токовима отпада и амбалажним отпадом до сада се није водило довољно рачуна, 

односно такав отпад се одлаже са осталим, комуналним отпадом на депонијама. У циљу усклађивања са 

постојећом законском регулативом, неопходно је за почетак утврдити количине поменутих врста отпада, што ће 

бити једна од планом предвиђених мера. До тог тренутка, за потребе израде овог плана користиће се подаци о 

проценама количина посебних токова и амбалажног отпада према Стратегији управљања отпадом. 

3.5.4. Стратегија управљања комуналним отпадом за период 2014-2020 

 

У складу са законском регулативом, неопходно је припремити  депонију у Жабљу као место на коме ће се 

вршити предходан третман комуналног отпада, а са ње транспорт на регионалну депонију у Новом Саду. 

Истовремено се депоније у Чуругу и Ђурђеву морају санирати и у будућности могу бити само предвиђене за 

одлагање грађевинског отпада. У том смислу неопходно је предузети следеће активности : 

 

1. Решавање имовинско-правних односа на депонијама у Жабљу, Чуругу и Госпођинцима; 

2. Израда пројектне документације мини постројења за сепарацију отпада; 

3. Изградња постројења за сепарацију комуналног отпада на депонији у Жабљу (у циљу смањења количине 

отпада која се депонује на регионалној депонији); 
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4. Набавка недостајућих канти и контејнера (чиме би се омогућило одвајање отпада на месту настанка). 

Процењује се да је неопходно набавити најмање 4.500 - 5.000 канти од 120 л и око 100 контејнера од 1,1 м3; 

5. Набавка најмање два камиона смећара од 10 м3 и једног камиона за превоз кабастог отпада; 

6. Израда пројектне документације за санацију депонија у Чуругу и Ђурђеву. 

 

3.5.5. Комунална делатност уређења паркова и зелених површина 

 

Обављање комуналне делатности уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина у општини 

поверено је месним заједницама. У местима Жабаљ, Чуруг и Ђурђево имају четири парка у центру насеља, док 

насеље Госпођинци има три парка у центру насеља. Када је у питању уређење и одржавање рекреационих 

површина, њих тренутно уређују и одржавају школе и спортски клубови који их и користе.  

 

3.6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

3.6.1. Електроенергетска инфраструктура 

 

Стратешки циљ у области електроенергетске инфраструктуре у наредном периоду јесте обезбеђење квалитетне 

и сигурне испоруке електичне енергије, диктирану потрошњом, за све потрошаче на подручју општине Жабаљ.  

Посебни циљеви су: 

- У потпуности ревитализовати преносну мрежу; 

- Обезбедити коридоре за нову преносну мрежу 400 kV и 110 kV; 

- Обезбедити довољан капацитет трафостаница 110/20 kV; 

- Реконструисати постојећу мрежу и изградити нову 20 kV у складу са променом трансформације електричне 

енергије, тако да сва насеља буду повезана мрежом од 20 kV; нисконапонска дистрибутивна мрежа, преко које 

се директно снабдевају сви потрошачи на овом подручју, треба да се усклади са овим променама; 

- Изградити нове и реконструисати постојеће трафостанице на 20/0,4 kV у складу са захтевима реконструисане 

дистрибутивне мреже и порастом потрошње. 

3.6.2. Енергетски објекти 

 

Услови за изградњу нових енергетских комплекса (нови комплекси трансформаторских постројења 110/20 kV, 

производни енергетски објекти који користе обновљиву енергију (биомаса, биогас, соларна енергија, енергија 

ветра, хидриоенергија и др.) за производњу других видова енергије већих капацитета, који произведену 

енергију конектују у јавни енергетски систем)) стећи ће се на основу урбанистичког плана. 
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3.6.3. Енергетска инфраструктура и алтернативни облици енергије 

 

Општи циљ је утврђивање програма и смерница развоја енергетске инфраструктуре, синхронизовање њеног 

развоја са свим активностима на овом подручју чиме ће се обезбедити најповољнији услови за заштиту животне 

средине, очување природних вредности, живот и рад људи на овом подручју и њен даљи развој. 

 

Са аспекта коришћења енергетских извора и енергетске инфраструктуре, као плански циљ утврђује се 

функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса, штедња произведене енергије, стимулисање 

примене нових технологија производње енергије (нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу, 

штедњи енергије и заштити животне средине, као и коришћењу обновљивих извора енергије).  

 

У области гасоводне (енергетске) инфраструктуре посебни циљеви су следећи: 

- Побољшање рада и поузданости постојеће разводне гасоводне мреже као и њен даљи развој; 

- Функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса; 

- Развој и коришћење алтернативних облика енергије; 

- Експлоатација минералних сировина у складу са одрживим развојем, очувањем и заштитом природних и 

створених ресурса и животне средине; 

- Одрживи развој енергетске инфраструктуре и заштите животне средине. 

 

3.6.4. Услови и мере за обезбеђење енергетске ефикасности изградње 

 

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије и на подстицању градитеља 

и власника да примене енергетски ефикасна решења и технологије у својим зградама, ради смањења текућих 

трошкова. 

 

Енергетска ефикасност изградње постиже се: 

- Изградњом пешачких и бициклистичких стаза како би се смањило коришћење моторних возила; 

- Подизањем уличног зеленила, ваншумског зеленила и пошумњавањем деградираних површина, смањиће се 

загревања тла и створиће се природни амбијент за шетњу и вожњу бицикла; 

- Пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају 

суседних објеката, подизањем зелених кровова, као компензација окупираном земљишту; 

- Сопственом производњом енергије и другим факторима; 

- Изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије 

(коришћењем локалних обновљивих извора енергије), и изградњом даљинских или централизованих система 

грејања и хлађења. 

 

Енергетска ефикасност изградње зграде обухвата следеће мере: 

- Реализација пасивних соларних сиситема: максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта 

(оријентација зграде према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација; 

- Омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова, подних површина; замена/санација прозора, ваздушна 

заптивност/непропустљивост, друге мере); 

- Систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена/модернизација котлова и горионика, прелазак са 

прљавих горива на природни гас или даљинско грејање). 

 

3.7. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Посебни циљеви у области телекомуникационе инфраструктуре су: 

- Обезбедити потребан број телефонских прикључака за све кориснике, домаћинства у насељима и привредне 

субјекте; 

- Обезбедити мрежу високог квалитета, поузданости и расположивости изградњом јединствене транспортне 

мреже; 

- Изградити међумесни телекомуникациони систем ПТТ; за осигурање квалитета међумесних веза довољног 

капацитета положити оптичке каблове и омогућити савремен систем преноса; 
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- заменити дотрајалу опрему и модернизовати мрежу да би се обезбедило поузданије и квалитетније 

функционисање телекомуникационог система ПТТ и услови за увођење савремених услуга; 

- Увести нове телекомуникационе услуге увођењем оптичких каблова у месне мреже; 

- Увести мобилне услуге засноване на радио преносу; 

- Изградити модерне приступне кабловске мреже за обезбеђење широкопојасних сервиса, развој јавних, 

комерцијалних и локалних радио и ТВ програма, уз константно праћење и укључивање нових технологија у 

складу са светским трендовима; 

- Осигурање коридора за РР везе; 

- Изградња микроталасних система за дистрибуцију радио и телевизијских програма у сеоским и мањим 

градским срединама, изолованим острвима КДС. 
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3.8. СВОТ АНАЛИЗА 

 

 

 

 

 

Снаге Слабости 

- Повољан географски положај: близина великих 

индустријских центара (Нови Сад 25 км, Београд 

80 км, Зрењанин 35 км); 

- Пловна међународна река Тиса, близина коридору 

X; 

- Близина Луке Нови Сад (20 км), близина 

аеродрома; 

- Дефинисан простор за радне зоне; 

- Вишенаменско коришћење реке Тисе; 

- Постојање железничке пруге на Потиском 

региону (Нови Сад – Жабаљ – Бечеј – (крак према 

Врбасу) – Сента – Кањижа – Хоргош); 

- Недовољна развијеност индустријске и комуналне 

инфраструктуре; 

- Неизграђена инфраструктура у радним зонама; 

- Ниска стопа запослености; 

- Лоша покривеност увоза извозом. 

 

Могућности Претње 

- Повезивање са суседним општинама и општинама 

из суседних држава, приступ покрајинским, 

републичким и фондовима Европске уније; 

- Развој железничке пруге Зрењанин – Жабаљ са 

мостом на Тиси која је део међународне линије 

Темишвар – Сечањ – Зрењанин – Нови Сад – Рума 

(садржано у регионалном просторном плану 

АПВ); 

- Изградња пристаништа за путничке и теретне 

бродове на Тиси са залеђем у коме се може 

изградити логистички центар; 

- Изградња индустријске зоне поред магистралног 

пута Нови Сад – Жабаљ – Зрењанин; 

- Планирање и изградња логистичког центра у 

североисточном делу насеља који се може 

повезати индустријским колосеком са 

железницом. 

- Неконтинуирани прилив финансијских средстава 

намењених улагањима у инфраструктуру; 

- Нестабилна економска ситуација у земљи; 

- Не постоји стратешка усмереност саобраћајних 

подсистема; 

- Недостатак финансијских средстава за 

модернизацију саобраћајне инфраструктуре и 

превозних капацитета; 

- Изостанак имплементације стратешке 

документације на националном и покрајинском 

нивоу. 
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3.9. ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ 

 

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

1. Привредна инфраструктура - сектор 

железничког саобраћаја 

 

1.1. Реконструкција и развој железничке 

мреже 

2. Привредна инфраструктура - сектор 

друмског саобраћаја 

 

2.1. Изградња и реконструкција друмске 

инфраструктуре 

 

3. Привредна инфраструктура - сектор водног 

саобраћаја 

 

3.1. Развој теретног саобраћаја на реци 

Тиси 

3.2. Развој наутичког туризма и 

путничког саобраћаја на реци Тиси 

4. Привредна инфраструктура - сектор 

логистике  

 

4.1. Развој логистичких капацитета 

општине Жабаљ 

5. Привредна инфраструктура - индустријске 

зоне 

5.1. Развој индустријских зона  

6. Комунална инфраструктура - сектор 

водопривреде - водоснабдевање 

 

6.1. Развој водоснабдевања у општини 

Жабаљ 

6.2. Пројектовање и изградња фабрика 

воде у Жабљу и Госпођинцима 

7. Комунална инфраструктура - сектор 

водопривреда - канализација 

7.1. Пројектовање и развој фекалне 

канализационе мреже за насељена места 

општине Жабаљ 

7.2. Пројектовање и развој атмосферске 

канализације за насељена места у 

општини Жабаљ 
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ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

8. Комунална инфраструктура - сектор 

управљања отпадом 

8.1. Уређење депонија у насељима у 

општини Жабаљ  

9. Привредна инфраструктура - енергетска 

инфраструктура 

9.1. Развој енергетске инфраструктуре 

9.2. Развој алтернативних извора 

енергије и обезбеђење енергетске 

ефикасности 

10. Привредна инфраструктура - сектор 

телекомуникација (електронске комуникације) 

 

10.1. Развој и унапређење 

телекомуникационих услуга 

11. Урбанизам - просторно планирање 11.1. Унапређење просторног планирања 

12.Комунална инфраструктура – сектор 

управљања јавним површинама 

 

Циљ 12.1. Унапређење вашарског 

простора 

 

 Циљ 12.1. Унапређење пијачних 

простора 

 

 Циљ 12.1. Унапређење гробља 

 

 Циљ 12.1. Унапређење јавних површина 
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КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 

4.1. OСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ЖАБАЉ 

 

Општина Жабаљ се налази у Јужно-бачком округу, у Шајкашкој области, а чине је четири насељена места: 

Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. У општини, према подацима Пописа становништва из 2011. године 

живи 26.134 становника. Подручје Општине обухвата територију од 400 км2 и налази се у самом центру 

Војводине. Простире се западно од Тисе између општина Бечеј, Србобран, Темерин, Нови Сад и Тител, а на 

источној страни, у Банату, суседне општине су Нови Бечеј и Зрењанин. 

 

4.2. СТАТУС РАЗВИЈЕНОСТИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2013. 

годину („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2013), општина Жабаљ припада трећој групи 

развијености, односно у недовољно развијене општине чији је степен развијености у распону од 60% до 80% 

републичког просека развијености. 

4.3. СТАЊЕ И КРЕТАЊЕ У ПРИВРЕДИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

Са становишта учешћа у оствареном народном доходку на територији општине Жабаљ, водећа привредна 

делатност је пољопривреда. Најзначајније привредне делатности у општини су: пољопривреда, прерађивачка 

индустрија и трговина на велико и мало.  

4.3.1.Привредна друштва  

 

Привредна активност се остварује кроз делатност следећих привредних субјеката: привредна друштва, 

предузетници и регистрована пољопривредна газдинства. На територији општине Жабаљ привредну делатност 

обавља око 237 привредних друштава, 584 предузетника и 2.684 пољопривредна газдинстава. 

 

Од укупног броја привредних друштава, 1 је велико, 5 је средње, а 231 је мало. На крају 2013. године, према 

подацима Управе за трезор, на територији општине Жабаљ је регистровано 2.684 пољопривредна газдинстава, 

од којих су 36 регистрована пољопривредна газдинства у систему ПДВ-а. 1 

 

Делатности по секторима 

Број 

привредних 

друштава 

Број 

запослених на 

бази часова 

рада 

Процентуално учешће сектора 

у броју 

привредних 

друштава 

у броју 

запослених 

Сектор А  
Пољопривреда, 

шумарство и рибарство 33 178 14 16 

Сектор Ц 
Прерађивачка 

индустрија 42 377 18 34 

Сектор Е 

Снабдевање водом, 

управљање отпадним 

водама, октролисање 

процеса уклањања 

отпада и сличне 

активности 6 56 3 5 

Сектор Ф Грађевинарство 13 5 5 0 

Сектор Г 

Трговина на велико и 

трговина на мало, 

поправка моторних 82 205 35 19 

                                                 
1 Извор: Општинска управа Жабаљ – Служба за привреду – стање 31.12.2012. године 
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возила и мотоцикала 

Сектор Х 
Саобраћај и 

складиштење 22 147 9 13 

Сектор И 
Услуге смештаја и 

исхране 9 18 4 2 

Сектор Ј 
Информисање и 

комуникације 4 48 2 4 

Сектор М 

Стручне, научне, 

иновационе и техничке 

делатности 14 52 6 5 

Сектор Н 

Административне и 

помоћне услужне 

делатности 3 5 1 0 

Сектор О 

Државна управа и 

одбрана, обавезно 

социјално осигурање 4 6 2 1 

Сектор Р 
Уметност, забава и 

рекреација 2 1 1 0 

Сектор С 
Остале услужне 

Делатности 3 0 1 0 

  У к у п н о: 237 1098 100 100 

Табела 1: Привредна друштва и запослени по секторима делатности2 

 

Прерађивачка индустрија има највише процентуално учешће сектора у броју запослених (34%), потом следи 

трговина на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала (19%), пољопривреда, 

шумарство и рибарство (16%) и саобраћај и складиштење (13%) од укупног броја запослених лица у општини 

Жабаљ. 

    

Делатности по секторима Број предузетника 
% у укупном броју 

предузетника 

Сектор А  Пољопривреда, шумарство и рибарство 4 1 

Сектор Б Рударство 2 0 

Сектор Ц Прерађивачка индустрија 115 20 

Сектор Е 

Снабдевање водом, управљање отпадним 

водама, октролисање процеса уклањања 

отпада и сличне активности 

6 1 

Сектор Ф Грађевинарство 79 14 

Сектор Г 
Трговина на велико и трговина на мало, 

поправка моторних возила и мотоцикала 143 24 

Сектор Х Саобраћај и складиштење 81 14 

Сектор И Услуге смештаја и исхране 59 10 

Сектор Ј Информисање и комуникације 2 0 

Сектор К 
Финансијске делатности и делатност 

осигурања 4 1 

                                                 
2
 Извор: Општинска управа Жабаљ – Служба за привреду – стање 31.12.2012.године 
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Сектор М 
Стручне, научне, иновационе и техничке 

делатности 33 6 

Сектор Н 
Административне и помоћне услужне 

делатности 10 2 

Сектор П Образовање 1 0 

Сектор Q Здравствена и социјална заштита 3 1 

Сектор Р Уметност, забава и рекреација 2 0 

Сектор С Остале услужне Делатности 40 7 

  У к у п н о: 584 100 

Табела 2: Предузетници по секторима делатности3 

 

Предузетништво представља све значајнији облик обављања делатности, како са становишта пружања услуга 

становништву, тако и са становишта запослености. 

 

4.4. РЕЗИМЕ СТАЊА У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ  

 

1. Пољопривреда је и даље основна привредна делатност;  

2. Прерађивачка индустрија (индустрија шећера и млинска индустрија имају велики значај). Најзначајнија 

предузећа су Фабрика шећера „Шајкашка“ Жабаљ, Новатоп д.о.о. Жабаљ, ПП „Млинови“ ад Чуруг, Млин 

„Шајка“ Жабаљ и компанија  "FEED MIX" д.о.о.; 

3. Металопрерађивачка индустрија поново оживљава, издваја се предузеће „VOS-SYSTEM“ д.о.о. Жабаљ, као и 

производни погон д.о.о Јомапекс из Новог Сада; 

4. Велики је значај предузетника и регистрованих пољопривредних газдинстава – физичких лица;  

5. Просторним планом је идентификовано 16 нових радних зона. На територији општине Жабаљ су одређене 

локације за изградњу радних зона, које су наведене у Просторном плану општине Жабаљ, али не постоји 

пројектно - техничка документација, као и пратећа инфраструктура за радне зоне. 

6. Формиран је Фонд за развој предузетништва и прекограничне сарадње Општине Жабаљ и отворена је 

Канцеларија за локални економски развој Општине (Група за развој и европске интеграције). 

7. Од банака присутне су Ерсте банка (ERSTE BANK) и Банка Интеса (INTESA BANK). 

 

4.5. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЕНА 

 

Основна карактеристика спољнотрговинске размене је њен стални раст у периоду од 2000. до 2008. године, када 

је забелeжен и највећи извоз од готово 40 милиона долара и највећи суфицит (31,2 милиона долара). Општина, 

такође, од 2000. године има стални суфицит у робној размени са иностранством. 

 

Година Извоз Увоз Суфицит 

2000 126,9 503,6 -376,7 

2001 3.095,2 1.222,1 1.873,1 

2002 8.388,4 2.722,6 5.665,8 

2003 10.814,2 4.518,9 6.295,3 

2004 23.119,4 10.120,7 12.998,7 

2005 25.885,9 3.372,8 22.513,1 

2006 19.348,4 3.849,6 15.498,8 

2007 26.930,4 10.652,9 16.277,5 

2008 39.888,7 8.652,1 31.236,6 

2009 19.192,0 4.171,0 15.021,0 

                                                 
3
 Извор: Општинска управа Жабаљ - Служба за привреду – стање 31.12.2012. године 
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2010 25.425,0 7.220,0 18.205,0 

2011 28.407,0 7.399,0 21.008,0 

2012 26.411,0 7.052,0 19.359,0 

2013 28.130,0 4.593,0 23.537,0 

Табела 3: Остварена спољнотрговинска размена привредних субјеката општине Жабаљ 

у 000 USD4 

 

Најзначајније извозне делатности у 2013. години су:  

 

- Производња шећера (удео у извозу 77%); 

- Производња витаминско - минералних предсмеша и готових смеша (удео у извозу 7%); 

- Производња амбалаже од дрвета (удео у извозу 4%); 

- Трговина и извоз житарица (удео у извозу од 4%); 

- Производња расхладне и вентилационе опреме и металних конструкција (удео у извозу од 2%) 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

ИЗВОЗ 

 

УСД % УСД % УСД % УСД % УСД % 

Фабрика шећера Шајкашка а.д. 16.337 85 21.368 84 23.342 82 21.907 83 21.656 77 

FEED MIX  - -  -  -  -  -  860 3 2.008 7 

Новатоп 1.314 7 1.548 6 1.640 6 1.194 4 1.003 4 

Агро Ерак  - -  688 3 659 2 424 1 1.023 4 

Млинови и Александрија 1.151 6 817 3 643 2 643 2 -  -  

ВМВ сиситеми Вујовић - -  421 2  - -  -  -  -  -  

Аграр плус  -  - 333 1 583 2  -  -  - -  

ВОС систем  - -  -  -  405 1 521 2 786 2 

   -  -  - -  610 2  - -  -  -  

Остали 390 2 250 1 525 2 862 3  - -  

У к у п н о: 19.192  25.425  28.407  26.411  28.130 - 

 

УВОЗ 

 

УСД % УСД % УСД % УСД % УСД % 

Велвет фарм 449 10 1.988 27 1.959 26 2.849 40 -  -  

Твинекс 2.202 53 1.723 24 1.484 20  -  -  - -  

Фабрика шећера Шајкашка а.д. 331 8 1.569 22 2.022 27 1.628 23 1.583 35 

ВОС систем -  -  455 6 274 4 345 5 637 14 

Екотехника  - -  208 3 -  -  -  -  -  -  

FEED MIX   - -  -  -  -  -  -  -  303 7 

Остали 2.982 29 1.277 18 1.660 22 2.230 32  - 45 

У к у п н о: 4.171 - 7.220 - 7.399 - 7.052 - 4.593 - 

Табела 4: Спољнотрговинска размена по привредним субјектима (у хиљадама долара и процентуални удео у 

укупном извозу)5 

                                                 
4 Извор: Општинска управа Жабаљ – Служба за привреду – стање 31.12.2012. године 

5
Извор: Општинска управа Жабаљ – Служба за привреду – стање 31.12.2012. године 
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4.6. ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

Основна карактеристика инвестиција је да су оне недовољне, уколико се посматра дужи временски период. 

 

Година 
Укупне 

инвестиције 
Нови капацитети 

Реконструкција, 

модернизација, 

доградња и 

проширење 

капацитета 

Одржавање нивоа 

постојећих 

капацитета 

2005. 12.276.531 7.278.113 2.213.000 2.785.418 

2006. 103.604 11.459 65.146 26.999 

2007. 231.683 88.220 75.982 67.481 

2008. 566.655 216.696 204.839 145.120 

2009. 235.932 6.863 99.488 129.581 

2010. 795.883 563.363 138.082 94.438 

2011. 292.224 38.408 170.313 83.503 

2012. 279.157 5.407 116.648 157.102 

Табела 5. Преглед инвестиција за период 2005-2012. године (у хиљадама динара)6 

 

У 2005. години су остварена велика инвестициона улагања, са значајним уделом инвестиција у нове капацитете, 

али нису битно утицала на запосленост. На територији општине Жабаљ су одређене локације за изградњу 

радних зона, које су наведене у детаљном урбанистичком плану, али не постоји пројектно - техничка 

документација, као и пратећа инфраструктура за радне зоне. 

                                                 
6 Извор: Републички завод за статистику 
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4.7. ЗАПОСЛЕНОСТ 

 

Година Укупан број запослених 

Запослени у правним 

лицима (привредна 

друштва, предузећа, 

установе, задруге и 

друге организације) 

Приватни предузетници 

(лица која самостално 

обављају делатност) и 

запослени код њих 

2001. 4002 2636 1366 

2002. 4392 2598 1794 

2003. 4400 2476 1924 

2004. 4905 2952 1953 

2005. 4878 2877 2001 

2006. 4253 2695 1558 

2007. 4144 2531 1613 

2008. 4134 2524 1610 

2009. 3853 2467 1387 

2010. 3000 2000 1000 

2011. 3349 2335 1014 

2012 3606 2300 1306 

2013. 3491 2318 1173 

Табела 6. Преглед запослених за период од 2001. до 2013. године (годишњи просек)7 

 

Посматрано по делатностима, највећи степен запослености је у правним лицима (привредна друштва, 

предузећа, установе, задруге и друге организације), а потом у приватном предузетништву.  

 

Година Незапослени 
Без квалификације 

Број % 

2001. 5116 2756 53,9 

2002. 5418 3066 56,6 

2003. 4731 2597 54,9 

2004. 4773 2464 51,6 

2005. 4851 2528 52,1 

2006. 5414 2863 52,9 

2007. 4062 2064 50,8 

2008. 4065 2022 49,7 

2009. 4208 2027 48,2 

2011. 4212 1943 46,1 

2012. 4173 1870 44.8 

2013. 4051 1836 45,3 

Табела 7. Преглед незапослених без квалификације у укупном броју незапослених8 

 

Велики број незапослених је годинама присутан проблем у општини Жабаљ. Према подацима Националне 

службе за запошљавање, у децембру 2013. године било је укупно 4.051 незапослена лица на територији 

општине Жабаљ.  

 

 

                                                 
7 Извор: Републички завод за статистику 
8 Извор: Републички завод за статистику 
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Степен стручне спреме  

I 

укупно 1464 

жене 706 

II 

укупно 372 

жене 223 

III 

укупно 1127 

жене 419 

IV 

укупно 898 

жене 531 

V 

укупно 48 

жене 13 

VI 

укупно 68 

жене 44 

VII-1 

укупно 73 

жене 46 

VII-2 

укупно 1 

жене 1 

 укупно 4051 

жене 1983 

Табела 8. Преглед незапослених према степену стручне спреме9 

 

 

Године старости   

15-19 укупно 184 

жене 71 

20-24 укупно 501 

жене 235 

25-29 укупно 472 

жене 239 

30-34 укупно 474 

жене 262 

35-39 укупно 489 

жене 271 

40-44 укупно 499 

жене 276 

45-49 укупно 443 

жене 235 

50-54 укупно 473 

жене 219 

55-59 укупно 367 

жене 139 

                                                 
9 Извор: Национална служба за запошљавање 
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60-65 укупно 149 

жене 36 

УКУПНО 
укупно 4051 

жене 1983 

Табела 9. Преглед незапослених према годинама старости10 

 

 

Укупно 
укупно 4051 

жене 1983 

До 3 месеца 
укупно 518 

жене 230 

Од 3-6 месеци 
укупно 300 

жене 134 

Од 6-9 месеци 
укупно 260 

жене 118 

Од 9-12 месеци 
укупно 231 

жене 98 

Од 1-2 године 
укупно 694 

жене 306 

Од 2-3 године 
укупно 613 

жене 302 

Од 3-5 година 
укупно 548 

жене 256 

Од 5- 8 година 
укупно 481 

жене 276 

Од 8-10 година 
укупно 138 

жене 78 

Преко 10 година 
укупно 266 

жене 185 

Табела 10. Преглед незапослених према трајању незапослености, стање на дан 31.12.2013.11  

 

На основу података који су приказани у табелама, може се закључити да су основне карактеристике 

незапослености следеће: 

 

- Висок ниво незапослености дуги низ година; 

- Приближно иста заступљеност жена и мушкараца у укупном броју незапослених; 

- Ниска квалификациона структура незапослених; 

- Велико учешће незапослених из групе дугорочно незапослених и незапосленост свих старосних група; 

- Стварни подаци везани за незапосленост значајно се разликују од званичних, а највећи утицај на 

одступање стварне незапослености од формалне има сива економија; 

- *Најзначајније делатности по питању неформалне запослености су пољопривреда и грађевинарство као 

делатности у којима је изражен сезонски карактер потреба за радном снагом. 

 

Националним акционим планом запошљавања за 2014. годину („Службени гласник Републике Србије“ број 

118/2013) су утврђени програми и мере активне политике запошљавања који ће бити суфинансирани из 

републичког буџета по захтеву јединице локалне самоуправе. Општина Жабаљ је овим акционим планом 

предвидела да ће аплицирати за средства републичког буџета за учешће у финансирању програма или мера 

активне политике запошљавања, и то:  

                                                 
10 Извор: Национална служба за запошљавање 
11 Извор: Национална служба за запошљавање 
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- Јавни радови; 

- Стручна пракса – ради стицања практичних знања и вештина за самосталан рад у струци без заснивања 

радног односа, и то за лица са најмање средњим образовањем, код приватног послодавца. 

 

Општина Жабаљ ће у наредном периоду за сваку годину спроводи активну политику запошљавања, како би 

допринела смањењу незапослености. 
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4.8. СВОТ АНАЛИЗА  

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- Близина Коридора X, Луке Нови Сад, 

Аеродорма Београд; 

- Гасовод Јужни ток пролази кроз територију 

Општине Жабаљ; 

- Магистрални гасовод Бели Двор -Госпођинци; 

- Добар географски положај, велике површине 

пољопривредног земљишта високог квалитета; 

- Општина Жабаљ је веома богата природним 

ресурсима (пољопривредно земљиште, глина, 

водени ресурси); 

- Прерађивачка индустрија (индустрија шећера 

и млинска индустрија имају велики значај); 

- Изразито велики значај Фабрике шећера 

''Шајкашка'' ад Жабаљ за привреду Општине, 

извозник на тржиште ЕУ; 

- На територији општине Жабаљ одређене су 

локације за изградњу 16 радних зона; 

- Оформљен Фонд за развој предузетништва и 

прекограничне сарадње Општине Жабаљ; 

- Оформљена Канцеларија за локални 

економски развој Општине Жабаљ (Група за 

развој и европске интеграције);  

- Искуство у пројектима Европске уније (ИПА; 

ЕXCHANGE); 

- Програми обуке Националне службе за 

запошљавање у Општини Жабаљ; 

- Органска производња присутна (органска 

фарма), изграђен бренд Bеllо Оrganic млеко. 

- Неуређена инфраструктура у радним зонама; 

- Инвестиције су недовољне;  

- Слаба кредитна способност предузећа, нарочито 

МСПП; 

- Неповољна подршка развоју МСПП и покретању 

предузетништва од стране банака; 

- Недостатак квалитетног извора кредитирања, 

недовољне државне субвенције, високи порези и 

недостатак пореских олакшица; 

- Значајна заступљеност сиве економије; 

- Низак ниво одрживости пословања у области 

предузетништва; 

- Неотварање нових радних места;  

- Велик број незапослених лица; 

- Неактивна постојећа Удружења предузетника и 

занаталија. 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

- Подизање технолошког нивоа привреде 

Општине, стимулисање увођења нових 

технологија, олакшати набавку савремене 

технологије и улагање у истраживање и развој, 

уз појачану финансијску подршку Покрајине и 

фондова Европске уније; 

- Стварање могућности за отварање нових 

прерадних капацитета за пољопривредне 

производе (капацитети за вишу фазу прераде 

пољопривредних производа); 

- Побољшати сарадњу између локалне 

самоуправе и сектора привреде; 

- Међуопштинска сарадња ради заједничког 

наступа на иностраном тржишту;  

- Унапредити маркетиншки наступ на тржишту 

пољопривредних производа; 

- Могућност фазног опремања 16 дефинисаних 

- Наставак кризе и њених негативних ефеката на 

привреду и МСП; 

- Нестабилна политичка ситуација; 

- Долазак појачане конкуренције из ЕУ као последице 

уласка земље у ЕУ; 

- Висок ниво незапослености; 

- Слаба заинтересованост домаћих и страних 

инвеститора; 

- Скупи извори финансирања од стране комерцијалних 

банака. 
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радних зона; 

- Обучавање за занимања које се траже на 

тржишту; 

- Повезивање са суседним Општинама и 

Општинама других држава суседа; 

- Приступ покрајинским, републичким и 

фондовима Европске уније. 
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4.9. ПРЕГЛЕД ПРИОРИТЕТА И ЦИЉЕВА  

 

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

1. Одрживи раст и развој конкурентности 

привреде Општине Жабаљ 

1.1. Стварање повољног пословног амбијента 

за нове инвестиције у циљу одрживог 

привредног раста 

1.2. Унапредити степен развоја прерађивачке 

и пољопривредне индустрије 

1.3. Стварање подстицајног амбијента за 

развој и унапређење конкурентности привреде 

 

 

1.4. Јачање људских и техничких капацитета 

институција за подршку привреде и МСПП 

1. Подстицање конкурентности и 

интернационализације МСПП базиране на 

иновативности и економији знања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Унапређење конкурентности и 

интернационализације предузетничких 

активности  

2.2. Подстицање иновативности и економије 

засноване на знању 

2.3. Унапређење интернационализације и 

интересног удруживања МСПП  
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ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Одржавање постојећег нивоа запослености и 

повећање могућности за ново запошљавање 

 

 

 

 

 

3.1. Унапређење и развој људских ресурса  

3.2. Подстицање мера активне политике 

запошљавања 

 

 

 

3.3. Повећање могућности запошљавања теже 

запошљивих категорија становништва (лица 

са инвалидитетом, млади, жене, старије особе, 

Роми и сл.) 
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ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

 

 

 

 

 



ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

5.1. АНАЛИЗА СТАЊА 

5.1.1. Елементи животне средине општине Жабаљ 

 

Територија општине изузетно је богата водним токовима. Тачније, Жабаљ је једно од најбогатијих водних подручја 

у Европи у односу на површину. На њихову очуваност позитивно утиче и неразвијеност водног саобраћаја дуж 

пловног пута реке Тисе. Највећа природна вредност општине Жабаљ су веома значајни локални екосистеми. Међу 

њима се издвајају: специјални резерват природе Ритови доњег Потисја, парк природе Стара Тиса код Бисерног 

острва, парк природе Јегричка, споменик природе Јуришина хумка. 

 

Жабаљ карактерише велика разноврсност биолошког фонда на малом простору, због чега су делови општине 

проглашени за међународно значајна подручја, IPA и IBA (Important plant and bird areas). У жабаљској општини 

правих и сталних извора нема. Велики недостатак изворске воде становништво надокнађује водом из Тисе, водом 

из обичних бунара и водом из артешких бунара. 

Квалитет ваздуха током већег дела године је задовољавајућег квалитета, иако трпи притисак аерозагађења од 

извора са територије Града Новог Сада. Аерозагађење је повећано у јесењем периоду услед паљења лисне масе, 

чиме се поред негативног утицаја на здравље људи остварују и директни енергетски губици. 

 

Највећи притисци на животну средину долазе од стране интензивне пољопривреде и прерађивачке индустрије, од 

којих, директно или индиректно, већи део становништва (процене кажу око 70%) остварује своју егзистенцију. 

Постоји организовано сузбијање амброзије и других коровских биљака на јавним зеленим површинама. Потенцијал 

општине се огледа и у значајном присуству подземних геотермалних вода, које су апсолутно неискоришћене као 

обновљив извор енергије. Удео основних категорија коришћења земљишта (%) у општини Жабаљ изгледа овако: 

Шуме и шумско земљиште - свега 1,94, пољопривредно земљиште – 87,22, неоплодно земљиште – 10,84, изграђене 

површине – 5,44. 

 

Пољопривредно земљиште је високопродуктивног капацитета, више од 60% заузимају 1. и 2. класа земљишта, при 

чему се наслањају на природне водотокове и каналску мрежу, које нису повезане са отпадним индустријским 

водама. Квалитет земљишта нарушава се неконтролисаном применом хемијских препарата за заштиту повртарских 

и ратарских култура и прекомерном применом вештачких ђубрива у пољопривреди. 

 

У жабаљском атару јавља се чак 17 врста земљишта, а жабаљска глина спада у ред најквалитетнијих сировина за 

производњу опекарских производа. Општина има два ловишта: Стара Тиса са 40.000 ха и Ајлаш са 16.000 ха. 

 

Зелене површине у насељима су неравномерно распоређене, а чине их јавне зелене површине, зелене површине 

ограниченог коришћења и зелене површине специјалне намене. У насељима је уочљиво интензивно уништавање 

биљног фонда (дендрофлоре) услед уклањања грана дрвећа на неадекватан начин чиме се подстиче прекомеран 

развој трулежи што за последицу има смањење виталности и декоративности стабала и убрзано пропадање јединки 

као и ломове већих грана при олујним ветровима. Још увек нису израђени катастри дендрофлоре (био - еколошке 

основе) паркова у свим насељима.  

 

Подизање пољозаштитних појасева у општини је отежано услед изоравања простора до путева, који практично и не 

постоји, а предвиђен је за садњу заштитних појасева. Досадашњи покушаји садње завршавали су се у великом 

проценту неуспешно, јер не постоји начин решавања проблема уништавања садног материјала од несавесних 

грађана, као и недостатка неге садница у почетном периоду развоја - заливање, колчење, заштита током зиме од 

мраза и дивљачи. 

У протеклом периоду изграђен је азил за напуштене животиње. На подручју општине Жабаљ није успостављен 

мониторинг квалитета и стања елемената животне средине, нити су изграђени довољни институционално – 

секторски капацитети за унапређење заштите животне средине и енергетске ефикасности.  

 

Општина је направила прве кораке ка побољшању енергетске ефикасности учествовањем на европском пројекту 

„Јачање капацитета локалних самоуправа за примену мера енергетске ефикасности“, у оквиру кога су израђени: 

Приручник за енергетски менаџмент, Регистар потрошача, Регистар јавних зграда, Регистар енергетских система, 
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Eнергетски биланс општине, Софтвер за енергетско књиговотство и Софтвер за катастар јавне расвете. Именован је 

и општински енергетски менаџер. Општина је 2011. године усвојила Локални план управљања отпадом. 

 

Иако се наслања на град Нови Сад, густина насељености у општини Жабаљ је тек 50-100 становника по км², и не 

бележи позитивну стопу природног прираштаја (0,0 – -2,5 ‰). 

5.2. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 

 

Специјални резерват природе „Ритови доњег Потисја“ – непроцењив природни капитал у срцу Војводине 

 

Осам најочуванијих старих меандара (Врбак, Царске земље, Мртвач, Врбица, Бечкеречка ада, Јегмеч, Арадачки 

Ајлаш и Комоњ) у делу Потисја од Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва до ушћа реке Тисе у Дунав 

заједно са појасом плавних шума у фортланду Тисе обједињени су у Специјални резерват природе „Ритови доњег 

Потисја“. 

 
Ритови доњег Потисја представљају очувану разноврсност изворних орографских и хидрографских облика ритова 

(меандри, плиће и дубље депресије, баре), екосистемску разноврсност карактеристичну за плавна подручја великих 

равничарских река (ритске шуме беле врбе и црне и беле тополе, влажне ливаде, заједнице пршљенчица, кроцања и 

таласиња, воденог орашка, високе зуке).  

 

Флористичко богатство огледано је у 203 таксона виших биљака, међу којима се издвајају жути локвањ (Nuphar 

lutea), трава против глиста (Artemisia santonicum), бели локвањ (Nymphaea alba), врањемил (Limonium gmelinii 

hungaricum), језичасти љутић (Ranunculus lingua), водена папрат (Salvinia natans). Најзначајнији представници 

богате фауне бескичмењака су чувени тиски цвет (Palingenia longicauda), вилински коњиц (Gomphus flavipes), 

панонски преливац (Apatura metis), мрки многобојац (Nymphalis vaualbum). 

 

Овде живи и неколико класа строго заштићених водоземаца и гмизаваца, попут степског гуштара (Podarcis 

tauricus), као и орао белорепан (Haliaeetus albicilia), мали детлић (Dendrocopos minor), сиви вољић (Hippolais 

pallida), јер су мртваје доњег Потисја хранидбена оаза бројних птица, као и видре.  

 

Ово заштићено подручје од међународног значаја је део еколошког коридора од међународног значаја реке Тисе у 

Републици Србији, као и подручје за управљање стаништем/врстом (Habitat and species management area), према 

класификацији Светске уније за заштиту природе. 

 

Парк природе „Стара Тиса“ – јединствени природни бисер код Бисерног острва 

 

Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва је као хидролошки објекат јединствен. Дужина од 23.706 м чини је 

најдужом мртвајом уз реку Тису. Стара Тиса је очувала своје природне вредности из 19. века, када је одсечена од 

свог тока. Овај значајан мозаик водених, барских, ливадских и слатинских станишта уточиште је 67 врста 

фитопланктона и 27 врста зоопланктона, 148 таксона васкуларне флоре, 21 биљне заједнице, 1 врсте 

малочекињастих црва, великог броја инсеката, 29 врста риба, 9 врста водоземаца, 4 врсте гмизаваца, 183 врсте 

птица и 27 врста сисара, од којих су многе угрожене.  

 

Стара Тиса је значајна за гнежђење, миграцију и зимовање птица. Право богатство птица се креће око 220 врста. У 

овом подручју од међународног значаја за птице (Important bird areas – IBA) гнезде се гак (Nycticorax nycticorax), 

жута чапља (Ardeola ralloides), велика бела чапља (Egretta alba), кашичара (Platalea leucorodia), мали вранац 

(Phalacrocorax pygmeus). Около уз Тису се гнезде два пара белорепана, који редовно лове унутар подручја. Осим 

заштићеног дела, IBA подручје обухвата и следеће просторне целине: велики шарански рибњак под именом 

„Бечеј“, пространо Бисерно острво окруженом воденом површином некадашњег меандра и водене површине тока 

Тисе од бране до Керењовог рита, слатински пашњаци северно од Великог бачког канала и источно од рибњака 

(локалитет Горњи рит).  

 

У околини се налазе бројна археолошка налазишта из старијег гвозденог доба, остаци два келтска насеља, 

сарматске некрополе и остаци предмета из периода Велике сеобе народа. На Бисерном острву налази се рушевина 

некадашњег дворца грофа Рохонција, на чијем имању је подигнут и парк, а гајене су бројне вочарске и повртарске 
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културе. Још из тога периода подигнут је и виноград светски познате ретке сорте грожђа мускат - крокан донете из 

Алжира (или Француске), која се данас у Европи гаји само на Бисерном острву. 

 

С обзиром да обухвата приоритетне типове станишта у панонском биљно - географском региону, подручје Старе 

Тисе је једно од централних подручја националне еколошке мреже (Натура подручје). Представља и део еколошког 

коридора према Тиси, градећи националну еколошку мрежу, повезану са Паневропском еколошком мрежом. Стара 

Тиса повезиваће станишта будућих заштићених мртваја Доњег Потисја, што ће омогућити развој и размножавање 

слабо покретљивих врста и доприносити очувању структуре њихових метапопулација. 

 

Парк природе „Јегричка“ – најдужа аутохтона река Бачке 

 

Најдужа аутохтона река Бачке (64 км) усекла је своје корито у јужну бачку терасу. Њен средишњи део тока прати 

стална динамика плављења обалног појаса. У овом међународно важном ботаничком подручју се развила 

специфична акватична флора и вегетација, чак 148 таксона виших биљака, од чега три строго заштићене врсте: 

Nymphaea alba, Thelypteris palustris, Ventenata dubia.  

Међу 8 породица риба, строго заштићене врсте су златни караш (Carassius carassius), гавчица (Rhodeus amarus), 

лињак (Tinca tinca) и чиков (Misgurnus fossilis). Од бројних водоземаца и гмизаваца се као значајне врсте истичу 

црвенотрби мукач (Bombina bombina) и барска корњача (Emys orbicularis).  

 

Као дом 198 евидентираних врста птица, Јегричка је друго по бројности гнездилиште белобрке чигре (Chlidonias 

hybridus) и једино гнездилиште црне чигре (Chlidonias niger). У овом IBA подручју гнезде се и занимљиве птице 

као што су букавац (Botaurus stellaris), патка кашикара (Anas clypeata), сиви барски петлић (Porzana parva), 

модровољка (Luscinia svecica), глобално угрожена патка њорка (Aythya nyroca), ретка врста у нашим крајевима 

црноврати гњурац (Podiceps nigricollis), цврчић тршћар (Locustella naevia) и брката сеница (Panurus biarmicus). IBA 

подручје обухвата део реке низводно од Темеринског моста, ширећи се и на део Жабаљског рита. Од сисара се 

издваја видра (Lutra lutra), строго заштићена врста. 

  

Споменик природе „Јуришина хумка“ – аутентична вредност некадашње степске вегетације 

Панонске низије 

 
Јуришина хумка је једна од малобројних необрађених, очуваних хумки, расутих по Бачкој и Банату. Хумка, као 

вештачка творевина настала највероватније крајем неолита (бакарно доба – крај 3. миленијума п.н.е) очувала је 

аутентичну вредност некадашње степске вегетације, која је била заступљена широм Панонске низије. Окружена 

пољопривредним површинама, она је остала непреорана и као таква сачувала је исконску природну вегетацију 

изразито степског карактера са елементима реликтне степе. Условљена је ксеротермним приликама на станишту и 

типом земљишта богатог хумусом.  

 

На овом микростаништу успеле су да се очувају многе ретке, угрожене и заштићене врсте: гороцвет (Adonis 

vernalis), илирски љутић (Ranunculus illyricus), Садлеров различак (Centaurea sadleriana), бабалушка (Sternbergia 

colchiciflora), мацина трава (Salvia austriaca), пругасти шафран (Crocus variegatus), аустријски козинац (Astragalus 

austriacus), и друге. Као мали ботанички локалитет поседује одлике реликтности и аутохтоности, и од значаја је за 

очување вредних степских станишта на малом, ограниченом простору. Надморска висина хумке износи 87 м, 

односно хумка доминира на висини од око 6 м од околног заравњеног земљишта. Јуришина хумка се налази код 

насеља Жабаљ на контакту лесне терасе и алувијалне равни реке Тисе.  

 

Обухваћена је у оквиру међународно ботанички значајних подручја (IPA – Important plant areas) у Централној и 

Источној Европи под називом „Жабаљска хумка са слатином и Јегричком“. Припада и регионалном еколошком 

коридору под називом „Слатинско - степски коридор Бачке“. Ово станиште је издвојено као приоритетно за 

заштиту у еколошкој мрежи Натура 2000. 

 

5.3. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Територија Општине Жабаљ спада у умерени појас и требалo би да има умерену климу са четири годишња доба и 

неједнаким дужинама дана и ноћи. Због веће разлике између летњих и зимских температура овај део Бачке има 
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више континенталну него умерено - континенталну климу. На основу података о температури ваздуха констатовано 

је да је најтоплији месец јул (средња температура од 21,90°C), а најхладнији јануар (средња температура од -

1,30°C). Средња годишња температура износи 11,10°C. По годишњим добима, средње месечне вредности износе: 

зима 0,30°C, пролеће 11,00°C, лето 21,00°C, јесен 11,90°C. У вегетационом периоду (од априла до септембра) 

просечна температуре износи 18,10°C што погодује развоју биљних култура. Мраз се на територији Општине јавља 

од новембра до марта (86 дана), појава летњих дана је могућа од марта до новембра (96 дана), а тропских од маја до 

септембра. 

 

Територију Шајкашке карактерише заступљеност ветрова различитог правца и честине. Најчешћи ветар је кошава 

са југоистока. Она доноси суво време, јавља се у хладнијем делу године. Северозападни ветар је други по 

учесталости. Дува лети и доноси кишу. Нешто мању честину имају ветрови са запада и југа. Продор топлих маса са 

југа у летњим месецима, узрокује суво и топло време. Највећу брзину имају ветрови из југоисточног квадранта. На 

другом месту су ветрови из северозападног квадранта. У обухваћеном периоду, нешто мање од десетине дана је без 

ветра, што износи 93%. 

 

Највећу средњу месечну релативну влажност ваздуха имају јануар и децембар (88%), а најмању јул и август (69%). 

У обухваћеном периоду, средња годишња вредност релативне влажности износи 77%. Лето је годишње доба са 

најмањом релативном влажношћу ваздуха, тако да су ретке појаве морине. Прекривеност неба облацима, у просеку, 

нема велику вредност 57%, те ублажава дневна колебања температуре. Највећа је зими, у децембру, а најмања лети, 

у августу. 

 

Падавински (плувиометријски) режим Жабља има обележје средње - европског (подунавског) режима расподеле 

падавина. Карактеристична је неравномерна расподела падавина по месецима и појава летњих непогода и 

пљускова. Средња годишња сума падавина на територији општине Жабаљ износи 621 мм. Највећа количина 

падавина је у оним месецима када је то најпотребније за вегетацију. Најкишовитије је лето 191 мм, док је јесен са 

најмање талога 133 мм. Највише падавина у виду снега и суснежице се излуче у децембру, 67 мм. Највећа количина 

падавина се излучи лети, а најмања у јесен. Лети је то у виду пљусковитих краткотрајних киша. Пролеће је 

кишовитије од јесени. 

 

5.4. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

У геоморфолошком погледу општина Жабаљ захвата простор лесне терасе и алувијалне равни Тисе.  

 

Лесна тераса на северној половини Општине има уједначене висине између 83 м и 84 м, а хумови на њима 85 м. У 

атару Госпођинаца висина је од 81 м до 83 м, атару Жабља 82 м - 83 м, Ђурђева 82 м - 83 м. На основу ових 

података, видимо да је лесна тераса нагнута од севера према југу за 1 м - 2 м и од запада према истоку за око 2 м. 

Нагнутост је у правцу Тисе, тј. у правцу њеног отицања. Лесна тераса је изграђена од нешто измењеног леса у коме 

се могу формирати карактеристични облици. Због тога се на њој јавља нормална површинска хидрографија. 

Најистакнутији геоморфолошки облици на лесној тераси су лучна удубљења и речне долине. Највећа и 

најизразитија удолина је Јегричка бара, која је данас каналисана и преко целе године има воде. 

Аливијална раван Тисе је нижа површина на територији општине Жабаљ. Њена просечна надморска висина износи 

на северу 75 м, а на југу 74 м. Алувијална раван има и неколико удолина које представљају старе, напуштене токове 

Тисе. 

 

Жабаљ располаже високопродуктивим земљиштем које представља значајан производни ресурс.  

Разни варијетети чернозема имају надполовично учешће у укупним површинама територије (54,63%). Простиру се 

у западним и централним деловима општине, а појединачно је најзаступљенији чернозем са знацима оглејавања у 

лесу са 17,56%. Ова земљишта су повољна за узгој свих култура. 

 

Значајно мање површине обухватају разни типови ритских земљишта 18,93%, међу којима су смонице 

заступљеније од црница. Појединачно најзаступљенији тип ритских земљишта јесте ритска смоница 12,82%, која се 

углавном распростире у источним деловима Општине. Ритске смонице спадају у тешке глине, које тешко примају и 

тешко пропуштају воду. Има значајне производне потенцијале, али су приноси осцилаторни баш због водног 
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режима и механичког састава. Ритске црнице су плодна земљишта али захтевају режим одводњавања и 

наводњавања. 

 

Алувијуми захватају значајне површине у општини Жабаљ (11,08%). Међу њима су најзаступљенији алувијуми на 

ритској црници са 8,31%. Сва алувијална земљишта лоцирана су уз реку Тису на крајњем источном ободу 

Општине. Ово је класично повртарско земљиште. Остала земљишта, која су у највећој мери слатинаста, знатно 

мање су заступљена, по целој Општини у облику флека. 

 

5.5. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Површинске воде 

 
На територији жабаљске општине постоје две реке, Тиса и Јегричка. Тиса је гранична река Општине. Њен живи ток 

данас је дуг 31 км. На хидрографске прилике у жабаљској општини веома утиче режим воде у Тиси. Изградњом 

насипа ове реке, водоплавни терени су редуцирани на најмање нужне површине, тако да је разлика између 

максимума повећана за неколико метара. Тиса има два максимума и два минимума. Први се редовно појављује у 

априлу, а други, знатно мањи, у новембру. Ова два максимума одвојена су са два периода ниске воде. Први пада у 

августу, септембру и првој половини октобра. Други период ниске воде је крајем децембра, јануар и фебруар. На 

режим вода у Тиси утиче и Дунав својим водостајем. Пролећни максимум траје у априлу, мају и тек у јуну почиње 

да опада. 

 

Друга река жабаљске општине јесте Јегричка. Она је главни водоток јужне бачке лесне терасе и својим доњим 

током протиче кроз жабаљску општину. Од Госпођинаца Јегричка већ има своје сталније корито (износи 4 до 5 

метара). Јегричка прима с десне стране Бегу, Вугу и Малу бару, а с леве Угарску бару. С обзиром да Јегричка 

добија воду од атмосферских талога, максимум се јавља у пролеће када се кравни снег, и у касну јесен када падају 

кише. Минимум воде је у лето. Максимални проток воде износи 20 кубних метара у секунди. Јегричка се снабдева 

и из издани. Вода у каналу отиче, али због бујне вегетације потребно је годишње више чишћења од барске 

вегетације. Када је висок водостај, Јегричка излази из каналисаног корита и плави околне оранице. Раније се вода 

сливала у Тису природном гравитацијом, а данас је то регулисано преко изграђене уставе. Јегричка је добила уставу 

која затвара своје капије када је висок водостај на Тиси односно отвара их онда када је на Јегрички висок, а на Тиси 

низак водостај. Тиса је пре регулације много кривудала и градила меандре и мртваје. Неки од тих меандара постали 

су природним процесима мртваје, а неки су вештачким путем. 

 

Вештачке мртваје Ајлаш, Вир, арадачки Ајлаш и Комоњ испуњавају се материјалом, а чурушка и тарашка мртваја и 

Врбица само иструлелом вегетацијом и субартерским материјалом. Поред ујезерених мртваја које су постале 

вештачким путем, има још неколико мртваја које су издвојене од главног тока природним процесима. Оне које су 

имале сталнију воду касније су и каналисане, између Чуруга и Жабља, затим Вуканова бара, Оролија, Девењ, друге 

између Шајкаша, Ђурђева и Мошорина. Нарочито је карактеристична Мутњача, северозападно од Мошорина, која 

има воде током целе године. 

 

Рибњаци су смештени у мањим депресијама, напуштеним речним коритима или на слатинастим теренима. Овој 

категорији припадају све оне баруштине око Јегричке и сама река која је на површини од 400 ха претворена у 

рибњак. 

 

Подземне воде 

 

Подземне воде се јављају на различитим нивоима. Најплићу издан у жабаљској општини имају алувијална раван 

Тисе и алувијална раван Јегричке. Она се креће од 0 - 4 м. Лесна тераса која је за 6 - 18 м виша од алувијалне равни 

има нешто дубљу прву издан. Она се обично јавља на 8 - 10 м дубине, што је опет зависно од микрорељефа самог 

земљишта. Дубока издан која се обично јавља у више нивоа, снабдева се водом из планинских области око 

Панонског басена. Њена дубина најчешће је између 80 - 200 м. У алувијалној равни Тисе њена дубина може да буде 

свега 30 - 40 м. Годишње осцилације дубоке издани нису примећене. Примећено је да хидростатички притисак ових 

издани из године у годину опада и да на крају толико ослаби да артешки бунари остају без воде. У жабаљској 
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општини правих и сталних извора нема. Велики недостатак изворске воде становништво надокнађује водом из 

Тисе, водом из обичних бунара и водом из артешких бунара.  

 

5.6. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

 

Општина Жабаљ је учествовала у европском пројекту „Јачање капацитета локалних самоуправа за примену мера 

енергетске ефикасности“, када су израђени: 

- Приручник за енергетски менаџмент, у коме је, осим приказа Пројекта и његових циљева, приказана и улога 

локалних самоуправа у спровођењу мера енергетске ефикасности, формирање тимова за енергетски менаџмент, као 

и обавезе енергетског менаџмента на сакупљању података и формирању регистра јавних објеката и регистра 

потрошача, енергетских биланса јавних објеката, одређивање критичних објеката потрошње, енергетски прегледи, 

формирање катастра јавне расвете, као и неопходни софтвери за енергетски менаџмент и енергетско књиговодство; 

- Регистар потрошача који садржи податке о потрошачима и јавним зградама на територији општине, за које се 

трошкови одржавања, трошкови енергије и воде финансирају из општинског буџета. Елаборат регистра потрошача 

обухвата податке о јавним зградама у сваком насељеном месту општине; 

- Регистар јавних зграда поред списака свих јавних објеката и адреса, чије рачуне наплаћује општина, овај елаборат 

садржи податке о површини објеката, катастарске податке, као и архитектонско – грађевинске податке објеката; 

- Регистар енергетских система садржи податке о појединачној потрошњи енергије објеката и укупној потрошњи 

енергије објеката: електричних уређаја, система грејања, хлађења, вентилације, припремања потрошне топле воде, 

унутрашње и спољне електричне расвете; 

- Енергетски биланс општине, где се види укупна годишња потрошња енегрената у одређеној јединици мере (м³, т, 

кWх), укупна годишња емисија CО2 (кг) и укупни годишњи трошак (динара) за сваки објекат појединачно, за групе 

објеката исте намене као и укупни енергетски биланс општине, као и биланс јавне расвете; 

- Софтвер за енергетско књиговодство, где ће задужене особе из установа јавних објеката, приступањем интернету, 

уносом лозинке моћи ажурирати податке о месечној потрошњи енергетског објекта. Уносом података, аутоматски 

ће бити доступни и графички подаци о потрошњи; 

- Софтвер за катастар јавне расвете, где се ГПС-ом омогућава унос података за сваку светиљку уличне расвете, са 

аутоматски учитаним координатама на карти, са могућношћу израде фото – снимка и уносом општих 

карактеристика. 

 

Именован је и општински енергетски менаџер, који ће бити подршка општинским јавним службама у стварању 

услова за повећање енергетске ефикасности у јавном сектору.  

 

Закључци анализе стања садржани су у СВОТ анализи. 

 

 

 

Визија 

 

Здрава, квалитетна, безбедна и ресурсно ефикасна општина Жабаљ, развијене зелене економије и очуваних 

функција локалних екосистема. 
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5.7. СВОТ АНАЛИЗА 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 
- Квалитет воде изворишта Госпођинци; 

- Једно од најбогатијих водних подручја у односу на 

површину у Европи; 

- Веома значајни локални екосистеми и заштићена 

природна добра: реке Тиса и Јегричка, специјални 

резерват природе Ритови доњег Потисја, парк 

природе Стара Тиса код Бисерног острва, парк 

природе Јегричка, споменик природе Јуришина 

хумка; 

- Велика разноврсност биолошког фонда на малом 

простору и међународно значајна подручја, IPA и 

IBA; 

- Неразвијеност водног саобраћаја дуж пловног пута 

реке Тисе; 

- Организовано сузбијање амброзије и других 

коровских биљака на јавним зеленим површинама; 

- Подземне геотермалне воде; 

- Плодно / високопродуктивно пољопривредно 

земљиште / пашњаци; 

- Присутност органске производње / прва органска 

фарма музних крава у Србији; 

- Предуслови за јавни енергетски менаџмент: 

енергетски биланс општине, регистри потрошача, 

јавних зграда и енергетских система, софтвери за 

електронско управљање потрошње енергената 

јавних објеката, енергетско књиговодство и 

катастар јавне расвете; 

- Локални (и регионални) акциони план управљања 

отпадом; 

- Искуство општине у европским пројектима на пољу 

примене мера енергетске ефикасности и 

интегрисаног управљања отпадом; 

- Дефинисане радне зоне; 

- Гасификована насеља; 

- Институционални капацитети: КЛЕР, Фонд за 

развој пољопривреде, Канцеларија за рурални 

развој, Група за развој и европске интеграције, 

Фонд за развој предузетништва и прекограничне 

сарадње, потписана Повеља градоначелника / 

оформљена два нова јавна предузећа у области 

заштите животне средине; 

- Еколошка удружења основана у свим насељеним 

местима; 

- Изграђен азил за животиње;  

 
- Незадовољавајући квалитет вода изворишта Жабаљ, 

Чуруг и Ђурђево; 

- Непостојање правих и сталних извора; 

- Неизграђеност система за регулисање отпадних 

вода (канализациони системи и постројења за 

пречишћавање вода) ни у једном од насеља; 

- Недостатак бројних елемената система 

интегрисаног управљања отпадом; 

- Неразвијено тржиште секундарних сировина; 

- Учестало аерозагађење у јесењем периоду услед 

паљења лисне масе; 

- Слаба пошумљеност и уништавање дендрофлоре у 

насељима; 

- Недовољна укљученост локалне заједнице у 

управљању локалним природним ресурсима и 

заштићеним природним добрима на територији 

општине; 

- Друмски транзитни саобраћај; 

- Неконтролисан развој рибарства; 

- Интензивна пољопривредна производња и 

прерађивачка индустрија (шећерана); 

- Непостојање пројеката ремедијације деградираних и 

загађених локација; 

- Неискоришћеност обновљивих извора енергије, пре 

свега подземних геотермалних извора топле воде и 

биомасе; 

- Енергетска неефикасност објеката / низак ниво 

опште енергетске ефикасности; 

- Неуспостављена локална финансијска и техничка 

инфраструктура за унапређење енергетске 

ефикасности; 

- Непостојање интегрисаног система праћења, 

евалуације и мониторинга квалитета и стања 

животне средине и умреженог јединственог 

информационог система (укључујући ГИС) у 

области заштите животне средине и енергетске 

ефикасности; 

- Неусвојени акциони планови за све области 

животне средине; 

- Непостојање система за прилагођавање на 

климатске промене и управљање еколошким 

ризицима и природним непогодама; 

- Старосна и образовна структура становништва и 

висок степен незапослености; 
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- Мали број становника. 
 

- Пасивност јавности према питањима заштите 

животне средине и енергетске ефикасности и раду 

еколошких удружења. 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

ПРЕТЊЕ 

 
- Процес прикључивања Републике Србије ЕУ;  

- Европске и међународне иницијативе / планови / 

програми / процеси / покрети у области заштите 

животне средине и енергетске ефикасности; 

- Европски претприступни фондови и остали 

програми међународне помоћи, и републички и 

покрајински фондови; 

- Развој тржишта „зелених послова“; 

- Важност социо - економских елемената енергетске 

ефикасности и повећана тражња за одрживом 

енергијом; 

- Глобални тренд јачања свести људи о значају и 

потенцијалима бављења животном средином и 

енергетском ефикасношћу; 

- Иновације и зелене технологије у области животне 

средине и енергетске ефикасности; 

- Планирани Бачки регионални систем 

водоснабдевања; 

- Јужнобачки регион за управљање комуналним 

отпадом; 

- Водоток реке Тисе; 

- Близина великих екосистема: река Дунав, Тителски 

брег, СРП Стари Бегеј - Царска бара, НП Фрушка 

Гора; 

- Велики број суседних општина; 

- Близина Хрватске и Мађарске / близина ЕУ; 

- Европски бициклистички путеви ЕуроВело 6, 11 и 

13; 

- Траса гасовода Јужни ток кроз територију општине; 

- Растући интерес за управљањем заштићеним 

природним добрима од стране локалне самоуправе и 

локалне заједнице;  

- Предвиђена демографска кретања у Војводини до 

2020. 

 

- Извори загађења из суседних локалних самоуправа; 

- Изостанак интеграције питања животне средине и 

енергетске ефикасности у остале јавне политике;  

- Неразумевање интереса бављења животном 

средином на мултидисциплинаран и 

мултисекторски начин; 

- Положај животне средине и енергетске ефикасности 

у друштвеној агенди, и држање животне средине на 

нивоу естетике;  

- Интензивна пољопривреда; 

- Однос државе према производњи и употреби 

генетски модификованих организама; 

- Климатске промене; 

- Развој међународног транспорта; 

- Гасовод Јужни ток; 

- Развој привреде у суседним локалним самоуправама 

мимо принципа одрживог развоја; 

- Неодрживе навике становништва у Републици 

Србији;  

- Скупа почетна улагања за индивидуе у одрживе 

системе енергетске ефикасности;  

- Недостатак приватних финансијских фондова за 

подршку инвестиција; 

- Недовољна институционална сарадња на свим 

нивоима и неусклађеност секторских политика; 

- Осиромашење друштва; 

- Предвиђена демографска кретања у Војводини до 

2020; 

- Пад образованости младих у Србији;  

- Недостатак финансија / економска криза;  

- Непоштовање закона и неефективна -неефикасна 

казнена политика. 
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5.8. ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ 

 

Приоритети, циљеви и мере су усаглашени са приоритетима и циљевима Европске Уније, Републике Србије и АП 

Војводина. 

 

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

1. Здравији, квалитетнији и безбеднији животни 

простор општине Жабаљ 

1.1. Смањење негативних веза између 

притисака на животну средину и здравља 

локалног становништва 

1.2. Побољшање квалитета амбијенталног 

ваздуха 

1.3. Ефективно управљање ризиком од 

угрожавања здравља људи и загађења 

животне средине 

1.4. Унапређење безбедности локалног 

животног простора  

2. Развој зелене циркуларне економије општине 

Жабаљ 

2.1. Заштита животне средине  

2.2. Побољшање социо – економског стања 

локалног становништва и стварање услова 

за инклузиван раст локалне заједнице 

 

 

3. Развој ресурсно ефикасне општине Жабаљ 3.1. Унапређење енергетске ефикасности 
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ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

3.2. Заштита животне средине  

3.3. Побољшање социо – економског стања 

локалног становништва и стварање услова 

за паметан раст локалне заједнице 

4. Очуваност функција екосистема општине Жабаљ 4.1. Очување целокупног диверзитета 

локалних екосистема 

4.2. Повећање укупне вредности локалних 

екосистема  

4.3. Стварање услова за одржив развој 

локалне заједнице 

5. Унапређење локалних институционалних и 

секторских капацитета у области заштите животне 

средине и енергетске ефикасности 

5.1. Јачање стручних и техничких 

капацитета локалних субјеката за 

пројектни менаџмент у области заштите 

животне средине и енергетске ефикасности 

5.2. Усвајање нових знања и вештина у 

области заштите животне средине и 

енергетске ефикасности 

5.3. Унапређење положаја енергетске 

ефикасности и заштите животне средине у 

друштвеној агенди општине Жабаљ 
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ОБРАЗОВАЊЕ 

 

6.1. AНАЛИЗА СТАЊА 

 

Образовање представља кључну делатност у развоју сваке заједнице и сваког друштва. Оно омогућава развој знања, 

вештина и ставова који кроз примену стварају економску и друштвену ефикасност и просперитет. Без образовања 

не може да буде друштва утемељеног на знању, као ни паметног, одрживог и укључивог раста како га дефинише 

Стратегија Европа 2020. Образовање омогућује прилагодљивост и запошљивост радне снаге, а улагања у његов 

развој кроз повећања квалитета и коришћење модерних метода и технологија остварују дугорочно одрживи највећи 

поврат инвестиције за друштво у целини. 

Један од четири стуба која подржавају главна питања Стратегија Европске Уније за Дунавски регион јесте изградња 

просперитета у Дунавском региону. Стуб подразумева развој друштва знања кроз научна истраживања, образовање 

и информационе технологије као и улагање у људе и вештине. Развој образовања и вештина дефинише како је 

„улагање у људе потребно да би Регион могао да одрживо напредује и расте, дајући приоритет знању и инклузији. 

Надовезујући се на успехе делова Региона, отвориће се приступ за даље образовање, и модернизацију образовања и 

социјалне подршке“. 

 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године јасно дефинише како је „систем образовања најважнији 

елемент животне и развојне инфраструктуре сваког појединца, друштва и државе јер његов укупан ефекат одређује 

обим, квалитет и ефекте изградње и коришћења свих других система и ресурса, као и укупан квалитет живота и 

развојне потенцијале појединаца и заједнице. “Разумљиво је тада како систем образовања треба да се развија тако 

да своју улогу остварује правовремено, квалитетно и ефикасно због чега се и израђује, усваја и спроводи стратегија 

његовог развоја“. 

 

Стратегија даље наводи како је „мисија система образовања којом се исказује сврха постојања образовања са 

становишта спољњег света, тј. изражавају кључне дугорочне улоге образовања за потребе економског, социјалног, 

научно - технолошког, културног и другог развоја друштва у целини и за развој стваралачких и радних потенцијала 

и квалитета живота сваког грађанина Републике Србије“. 

 

Стратегија утврђује следеће циљеве дугорочног развоја образовања који су обавезујући за образовни систем у 

целини и за сваки његов део:  

1) Повећање квалитета процеса и исхода образовања до максимално достижног нивоа - оног који проистиче из 

научних сазнања о образовању и угледне образовне праксе;  

2) Повећање обухвата становништва Републике Србије на свим образовним нивоима, од предшколског васпитања и 

образовања до целоживотног учења;  

3) Достизање и одржавање релевантности образовања, посебно оног које се потпуно или делимично финансира из 

јавних извора, тако што ће се структура система образовања усагласити са непосредним и развојним потребама 

појединаца, економског, социјалног, културног, истраживачког, образовног, јавног, административног и других 

система;  

4) Повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања, односно завршавање образовања у предвиђеном року, 

са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања.  

 

Најстарији подаци о постојању школа на територији општине Жабаљ говоре о веома дугој традицији образовања 

која датира из 1730.год.у Чуругу и 1735. год.у Жабљу. На територији општине Жабаљ налазе се 4 основне школе, 1 

средња школа и 1 предшколска установе које су организоване у три насељена места: Жабаљ, Госпођинци и 

Ђурђево, док је у насељу Чуруг предшколско образовање при основној школи. Средња школа ,,22.октобар" Жабаљ 

је установа образовања која је основана 1977. године. Обавља своју делатност на две одвојене локације у Жабљу. 

Школа образује кадрове из подручја: машинство и обрада метала, гимназија, економија, право и администрација, 

трговина, угоститељство и туризам. Укупан број ученика основних школа је 2.592 и 118 одељења, ученика средње 

школе 613 и 23 одељења, а број деце у предшколским установама је 624 детета и 27 група. 

 

У општини Жабаљ према последњем попису становника Републичког завода за статистику из 2011. Године, 736 
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лица је неписмено (3,17% становништва), највећи број лица је старости од 20 - 34.године живота. Према истом 

попису највећи број становника има средње образовање (10.909 становника), основно образовање (5.314 

становника), високо образовање (740), а више образовање (507 становника). Истиче се податак да 3.042 становника 

има непотпуно образовање. 
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6.2. СВОТ АНАЛИЗА 

 

На основу СВОТ анализе утврђени су следећи кључни фактори који приказују унутрашње снаге и слабости система 

образовања у Општини Жабаљ, као и спољне прилике и претње са којима се систем образовања суочава. 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- Дуга традиција у образовању и васпитању ученика; 

- Одговарајућа квалификациона структура запослених; 

- Уведени стандарди за рад запослених и установе 

(стандарди квалитета рада установе, наставника, 

примена стандарда евалуације и самоевалуације 

школе); 

- Примена програма за унапређење наставе; 

- Обавезност и континуитет у стручном усавршавању; 

- Адекватна сарадња са родитељима; 

- Услови рада школе прилагођени деци; 

- Двојезична настава; 

- Повећана осетљивост и брига за децу социјално 

осетљивих група - инклузија; 

- Оствареност и применљивост програма ,,Друга 

шанса" и ,,Школа без насиља"; 

- Рад школе у ФООО (образовање одраслих); 

- Социјално одговорна школа; 

- Школа покривена интернет мрежом; 

- Запажени резултати ученика на такмичењима; 

- Постојање продуженог боравка за ученике нижих 

разреда; 

- Покривеност мрежом предшколских установа; 

- Постојање средње школе са великим бројем 

образовних профила; 

- Добра сарадња и заинтересованост локалне заједнице 

за побољшање услова рада школе; 

- Учешће у пројектима. 

- Недостатак мареријалних средстава за уређење и 

опремање школе; 

- Недовољна сарадња у оквиру тимова; 

- Стара и нереновирана зграда школе и предшколске 

установе; 

- Изградња и завршетак спортске сале; 

- Извођење наставе у два или три објекта; 

- Недовољна опремљеност кабинета наставним 

средствима; 

- Недостатак савремених учила; 

- Тешкоће у прихватању стандарда оцењивања; 

- Незадовљавајући ниво знања и компетенција с којима 

ученици излазе из школе и лоши резултати на 

тестирањима; 

- Нередовно похађање наставе деце из осетљивих група и 

деце из ромске популације; 

- Недостатак кабинета за одржавање наставе куварства и 

туризма због већег интересовања ученика за те образовне 

профиле; 

- Појаве насиља у школама у све нижим узрасним 

структурама ученика; 

- Непостојање збрињавања деце јасленог узраста. 
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

- Боља корелација свих актера који могу повећати 

квалитет образовања; 

- Побољшање услова рада изградњом и адаптацијом 

школских простора,као и опремање савременим 

наставним средствима; 

- Установити систем награђивања и тиме повећати 

мотивисаност ученика и наставника; 

- Перманентно праћење савремених трендова у 

образовању и примена стеченог знања у васпитно - 

образовном раду; 

- Повезивање и чвршћа сарадња школа из окружења и 

примењивање добрих искустава; 

- Отвореност школе за укључивање и интензивирање 

сарадње свих заинтересованих страна у процесу 

образовања; 

- Постојање спремности за већа финансијска улагања 

од стране државе и локалне самоуправе; 

- Повећана одговорност родитеља и спремност да 

помажу школи; 

- Спремност удружења грађана (НВО) да подрже 

развој школе; 

- Постојање добро едукованог тима за заштиту 

животне средине и одрживи развој (Еко тим), и 

оспособљавање едукативног ,,Еколошког центра"у 

Чуругу; 

- Традиционално организовање хуманитарних акција 

 

- Eрoзиja систeмa врeднoсти у друштву и нeaдeквaтaн 

трeтмaн нeжeљeних пojaвa; 

- Свe рeстриктивниjи буџeт, нeдoстaтaк срeдстaвa зa 

тeкућa и инвeстициoнa oдржaвaњa; 

- Пaд мoрaлних врeднoсти кoд млaдих људи (aлкoхoл, 

пушeњe, дрoгa); 

- Нeдoвoљнa инфoрмисaнoст jaвoсти -мaркeтинг шкoлe; 

- Свe мaњи брoj дeцe у шкoли; 

- Нeрaзумeвaњe друштвeнe ситуaциje и oтпoр зa 

цeлoживoтнo учeњe; 

- Нeпoзнaвaњe инфoрмaциoних систeмa и сaврeмeних 

тeхнoлoгиja; 

- Нeoбучeнoст људи у писaњу прojeкaтa, и 

нeзaинтeрeсoвaнoст зa истe; 

- Стрaх oд нoвoг и oтпoр прeмa прoмeнaмa; 

- Нeзaпoслeнoст; 

- Сeлeкциja кaдрa кojи рaди у прoсвeти; 

- Нискa примaњa зaпoслeних у oбрaзoвaњу -нeдoвoљнa 

мoтивисaнoст 
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6.3. ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ  

 

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

1. Подршка развоју квалитета и доступности 

образовања 

 

 

1.1. Развој и подизање нивоа васпитања и образовања, 

ваннаставне едукације, делатности осталог 

образовања и целоживотног учења 

 

1.2. Изградња нових, адаптирање старих објеката и 

побољшање услова рада и образовања 

 

2. Стратешко умрежавање и међусекторска 

сарадња на подручју развоја образовања 

2.1. Јачање капацитета локалних партнера и подизањe 

квалитета сарадње свих институција у систему 

образовања 

 

 

2.2. Пружање подршке организацијама цивилног 

друштва у имплементацији иницијатива у развоју 

образовања 
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ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

7.1. АНАЛИЗА СТАЊА 

 

У садашњем трентку, основна привредна делатност у општини Жабаљ јесте пољопривреда. Руралну економију 

карактерише висока оријентација на ратарску производњу, где доминира производња: кукуруза, пшенице, соје, 

свежег поврћа и крмног биља. Велики значај има и сточарска производња, као и прерађивачки капацитети у 

области прехрамбене индустрије, посебно у индустрији шећера. Повртарска производња, производња воћа и винове 

лозе, све се више развијају, јавља се интересовање за органску храну и производњу ароматичног зачинског и 

лековитог биља.  

 

Међутим, мали проценат пољопривредних производа пролази кроз фазу даље прераде и додавања вредности, с 

обзиром да су недовољно развијени прерађивачки капацитети, да је мала заступљеност занатске прераде 

пољопривредних производа на пољопривредном газдинству и сл. 

Административне границе општине Жабаљ чине атари 4 насељена места, распоређена у 6 катастарских општина 

и то: КО Жабаљ, КО Жабаљ – атар, КО Чуруг, КО Чуруг – атар, КО Госпођинци и КО Ђурђево. Посматрано по 

насељеним местима, пољопривредна производња има одређене специфичности, које се наводе у наставку:  

• Жабаљ - доминантно је заступљена ратарска производња, посебно производња житарица, соје, шећерне 

репе;  

• Чуруг - заступљена ратарска производња; сточарство (узгој крава и тов јунади; органска фарма крава; 

овчарство); производња вина; 

• Ђурђево - заступљена сточарска производња, пре свега тов свиња и живинарска производња; затим 

производња лубеница; 

• Госпођинци - повртларство (лук, паприка). 

 

7.2. КОРИШЋЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ  

 

Од укупне површине општине Жабаљ која износи 40.000 ха, коришћено пољопривредно земљиште (скраћено КПЗ) 

у пољопривредној 2011/2012. години, према резултатима Пописа пољопривреде 2012. чинило је 76%. Према 

подацима Пописа пољопривреде 2012., КПЗ у општини Жабаљ у пољопривредној 2011/2012. години (Табела број 

11) износи 30.411 ха и чини 0,9%, 1,9% и 10,6% КПЗ Р. Србије, региона Војводине и Јужнобачке области, 

респективно посматрано. 

Према истом извору, структура КПЗ у општини Жабаљ, посматрано по организационо правним формама 

пољопривредних газдинстава (скраћеница ПГ) је следећа (Табела 11, Графикон 1): 

• Породична пољопривредна газдинства користе 24.851 ха или 81,7% земљишта; 

• Правна лица и предузетници користе 5.560 ха земљишта или 18,3% укупне површине КПЗ. 

 

 

Коришћено 

пољопривредно 

земљиште (КПЗ), ха/12 

Број ПГ са КПЗ 
Просечно КПЗ по 

ПГ, ха 

Република Србија (без К и М) 3 437 423 621 445 5,5 

• Породична пољопривредна 

газдинства 2 825 068 619 141 4,6 

• Правна лица и предузетници 612 355 2 304 265,8 

Регион Војводине 1 608 896 141 570 11,4 

                                                 
12 КПЗ чине: пољопривредно земљиште на окућници, оранице и баште (укључујући и угаре), стални засади (воћањаци, 

виногради, расадници и остали стални засади), ливаде и пашњаци које газдинство обрађује – користи. Извор: Попис 

пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 1, РЗС Србије, 2013., страна 142. Попис пољопривреде 2012, база 

података РЗС, http://webrzs.stat.gov.rs. 
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• Породична пољопривредна 

газдинства 1 177 264 140 407 8,4 

• Правна лица и предузетници 431 632 1 163 371,1 

Јужнобачка област 286 793 30 053 9,5 

• Породична пољопривредна 

газдинства 219 304 29 784 7,4 

• Правна лица и предузетници 67 489 269 250,9 

Општина Жабаљ 30 411 4 109 7,4 

• Породична пољопривредна 

газдинства 24 851 4094 6,1 

• Правна лица и предузетници 5 560 15 370,7 

Табела 11. Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) и број пољопривредних газдинстава (ПГ) у Р. Србији, 

региону Војводине, Јужнобачкој области и општини Жабаљ, у пољопривредној 2011/2012. 

 

 

 
Графикон 1. Коришћено пољопривредно земљиште13 у општини Жабаљ у пољопривредној 2011/2012. према 

организационо-правним формама пољопривредних газдинстава 

 

Посматрано по катастарским општинама, највећу површину обрадивог пољопривредног земљишта14 има к.о. Чуруг, 

а следи к.о. Жабаљ. Видети графикон 2. 

 

 

                                                 
13 Извор: Попис пољопривреде 2012, база података РЗС, http://webrzs.stat.gov.rs 
14 Обрадиво земљиште чине: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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Графикон 2. Обрадиво пољопривредно земљиште по катастарским општинама општине Жабаљ15 

 

 

Просечно КПЗ по пољопривредном газдинству у општини Жабаљ износи 7,4 ха у пољопривредној 2011/2012. 

година, што је мање у односу на регион Војводине (где је просечна величина КПЗ 11,4 ха), Јужнобачку област (9,5 

ха), али знатно више у односу на Р. Србију, где просечна величина КПЗ износи 5,5 ха (Табела 11, Графикон 3).  

 

 
Графикон 3. Просечно КПЗ по пољопривредном газдинству у Р. Србији, региону Војводине, Јужнобачкој области и 

општини Жабаљ у пољопривредној 2011/2012. години16 

 

                                                 
15 Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Жабаљ за 2013. годину. 
16 Извор: Попис пољопривреде 2012, база података РЗС, http://webrzs.stat.gov.rs 

 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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Посматрано по организационо правним формама пољопривредних газдинстава, просечна величина КПЗ по 

пољопривредном газдинству износи 6,1 ха на сектору породичних газдинстава и 370,7 ха на сектору правних лица и 

предузетника (Табела 11, Графикон 4). 

 

 
Графикон 4. Просечно КПЗ у општини Жабаљ у пољопривредној 2011/2012. години, по организационо-правним 

формама ПГ17 

 

Структура коришћеног пољопривредног земљишта. Према подацима Пописа пољопривреде 2012, у структури 

КПЗ у општини Жабаљ доминантно учешће (90,9%) имају оранице и баште, а следе површине под ливадама и 

пашњацима (8,1%). Видети Табелу 12. 

 

 

Укупно 

КПЗ 
Окућница 

Оранице и 

баште 

Ливаде и 

пашњаци 
Воћњаци Виногради Расадници Остало 

Површина у ха 

30.411 143 27.650 2.472 138 5 2 0 

Структура у % 

100 0,5 90,9 8,1 0,5 0,0 0,0 0,0 

Табела број 12. Структура КПЗ у општини Жабаљ у пољопривредној 2011/2012. години18 

 

 

Квалитет земљишта. Пољопривредно земљиште се наслања на природне водотокове и каналску мрежу, које нису 

повезане са отпадним индустријским водама19. Према подацима Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта општине Жабаљ за 2013. годину, пољопривредно земљиште општине 

Жабаљ је квалитетно, с обзиром да се у I и II класи налази скоро 20.000 ха земљишта. У поменутом Документу се 

истиче и следеће:   

- Основни тип земљишта у општини Жабаљ је чернозем са својим вариететима, значи земљиште високог 

потенцијала родности; 

- Пољопривредно земљиште може дати неуједначене, варијабилне приносе, а те осцилације су последице 

узроковане сушом, једностраним коришћењем, недовољном агротехником и непланском пољопривредном 

производњом; 

 

 

                                                 
17  Извор: Попис пољопривреде 2012, база података РЗС, http://webrzs.stat.gov.rs 
18 Извор: Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Р. Србији, књига 1, РЗС Србије, 2013, страна 62 
19 Стратегија развоја општине Жабаљ 2009-2014, општина Жабаљ и Извршно веће Војводине, 2009. 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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Пољопривредно земљиште није деградирано и загађено опасним и штетним материјама, те су остаци пестицида 

присутни у земљишту у количинама које не угрожавају пољопривредну производњу. 

 

Власничка структура пољопривредног земљишта. Према подацима Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта општине Жабаљ за 2013. годину, укупно пољопривредно земљиште у 

државној својини у општини Жабаљ износи 7.942 ха, а по Програму из 2011. године у закуп је издато 4.561 ха. 

 

Системи за наводњавање. У Стратегији развоја општине Жабаљ 2009-2014, истиче се да су регулацијом реке 

Тисе, меандреа Тисе код Чуруга, Јегричке и изградњом мреже одводних канала и насипа, подручја под барама и 

мочварама приведена пољопривредној намени и претворена у плодне оранице. Према подацима Пописа 

пољопривреде 201220, у пољопривредној 2011/2012. години у општини Жабаљ наводњавано је 1.880 ха земљишта 

или свега 6,2% од укупног КПЗ, што је знатно више од просека за Р. Србију (где се наводњава 2,9% укупног КПЗ). 

Наводњавају се доминантно оранице и баште са 1.816 ха (у оквиру њих повртарске културе), а следи наводњавање 

воћњака, са свега 63 ха. Заступљени су готово сви начини/системи наводњавања: орошавање (37,8% наводњаваних 

површина), површински систем наводњавања (36,7%) и кап по кап (25,5%). Главни извор воде за наводњавање су 

подземне воде на газдинству (45,3%) и површинске воде ван газдинства (43,1%). Према подацима Годишњег 

прогама заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Жабаљ за 2013. годину, под 

системима за наводњавање (широкозахватне машине, тифони, кап по кап, кишна крила и сл.) је 4.726 ха. 

Одржавање система за наводњавање врше власници, односно корисници пољопривредног земљишта.  

 

У наредном периоду потребно је повећати површине под системима за наводњавање, имајући у виду водне 

потенцијале река Тисе и Јегричке. У плану је реализација пројекта развоја двонаменских система за наводњавање 

(„Чурушко – жабаљског рита“, 2012) за који је урађен Главни пројекат од стране Института за водопривреду 

„Јарослав Черни“ Београд. Овај пројекат би требало да се реализује из средстава ратификованог Уговора између 

Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата, а пројекат је део програма „Развоја наводњавања у 

пољопривреди Србије“. Поред тога, планира се и реализација пројекта електрификације пољопривредног земљишта 

за к.о.: Жабаљ, Чуруг, Госпођинци и Ђурђево, у циљу обезбеђења доступности воде за наводњавање 

пољопривредних култура. За електрификацију пољопривредног земљишта у овим насељеним местима Општина је 

закључила уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, шумарство и водопривреду о заједничком 

финансирању израде Главних пројеката електрификације.  

 

Системи за одводњавање. Према подацима Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта општине Жабаљ за 2013. годину, укупно изграђена каналска мрежа за одводњавање износи 34.486,7 ха и 

у овој површини је у функцији.  

7.3. НОСИОЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПОСЕДОВНА СТРУКТУРА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ГАЗДИНСТАВА 

 

Према резултатима Пописа пољопривреде 201221., у општини Жабаљ укупно је пописано 4.468 пољопривредних 

газдинстава, што је 0,7%, 3,0% и 14,0% од укупног броја пољопривредних газдинстава у Р. Србији, региону 

Војводине и Јужнобачкој области, респективно посматрано. Укупан број пољопривредних газдинстава са 

коришћеним пољопривредним земљиштем у Општини је мањи и износи 4.109 (без пољопривредног земљишта је 

359 пољопривредних газдинстава). Посматрано по организационо-правној форми организовања пољопривредних 

газдинстава, од укупног броја пољопривредних газдинстава са КПЗ у општини Жабаљ (Табела 11): 

 

 

 

- Породичних газдинства је 4.094 или 99,6% од укупног броја ПГ;  

- Правних лица и предузетника је 15 или 0,4% од укупног броја ПГ22. 

 

                                                 
20 Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 1. РЗС Србије, 2013, страна 152. 
21 Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 1, РЗС Србије, 2013., страна 38. 
22 У Анексу погледати статистичку дефиницију следећих појмова: пољопривредно газдинство, породично газдинство, правна 

лица, предузетници.  
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Породична пољопривредна газдинства у просеку имају 6,1 ха КПЗ по газдинству, што је знатно више у односу на 

Р. Србију, где КПЗ по породичном газдинству износи 4,6 ха, али је мање односу на регион Војводине и Јужнобачку 

област, где просечна КПЗ по породичном газдинству износи 8,4 ха, односно 7,4 ха, респективно посматрано 

(Табела 11). Према проценама Фонда за пољопривреду општине Жабаљ, као и подацима Пописа пољопривреде 

2012., висок проценат породичних пољопривредних газдинстава бави се ратарском производњом, сточарством и 

повртларством. Ове произвођаче карактерише висока тржишна оријентација (висок проценат пољопривредне 

производње намењен је продаји на тржишту).  

 

Сектор правних лица и предузетника у сектору пољопривреде је релативно развијен: 

• Неке од најпознатијих и најуспешнијих пољопривредних фирми су следећа привредна друштва: фабрика 

шећерана „Шајкашка“, а.д., Жабаљ (номинални капацитет дневне прераде износи 5.000 тона репе); 

пословни систем и органска фарма музних крава „Globalseed“, д.о.о., Чуруг; пољопривредно предузеће 

„Будућност“, а.д., Чуруг; „Паор“, д.о.о. Жабаљ; „Агроомега“, д.о.о., Жабаљ; „Ђорђе Зличић“, д.о.о., 

Ђурђево; 

• Познати предузетници су: СЗР „Мала млекара“, Чуруг (производња млека и млечних производа); СЗР 

„Смољан“, прерада живинског меса;   

• Успешно послује и већи број земљорадничких задруга: ОЗЗ „Чуруг“, ЗЗ „Ђурђево“, ЗЗ „Госпођинци“. 

 

Поседована структура пољопривредних газдинстава. У структури пољопривредних газдинстава у општини 

Жабаљ највеће учешће имају газдинства која поседују 1 ха и мање до 1 ха пољопривредних површина. Оваквих 

газдинстава је 1.957 или чак 43,8% од укупног броја ПГ, што је неповољније у односу на просек Р. Србије, где 

учешеће газдинстава са поседом ≤ 1 ха износи 27,6%. Следи учешће пољопривредних газдинстава са поседом ˃ 1 - 

≤ 5 ха (26,9%). Најмање је учешће пољопривредних газдинстава са поседом од преко 100 ха (0,7%). Видети Табелу 

број 13 и Графикон број 5.  

 

 Број пољопривредних газдинстава Структура, % 

 Р. Србија Жабаљ Р. Србија Жабаљ 

Без земљишта 10 107 359 1.6 8,0 

≤ 1 ха 174 567 1.957 27.6 43,8 

˃ 1 - ≤ 5 ха 306 208 1.200 48.5 26,9 

˃ 5 - ≤ 10 ха 89 083 434 14.1 9,7 

˃ 10 - ≤ 20 ха 32 313 214 5.1 4,8 

˃ 20 - ≤ 50 ха 13 029 187 2.1 4,2 

˃ 50 - ≤ 100 ха 4 394 86 0.7 1,9 

Преко 100 ха 1 851 31 0.3 0,7 

Укупно 631 552 4.468 100 100 

Табела број 13. Пољопривредна газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта у Р. Србији и 

општини Жабаљ23 

                                                 
23 Извор: Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, РЗС, Београд, књига 1, страна 38-41 
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Графикон 5. Пољопривредна газдинства у општини Жабаљ према величини коришћеног пољопривредног 

земљишта у пољопривредној 2011/2012. години24 

 

7.4. БИЉНА И СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

 

Биљна производња. Према подацима Пописа пољопривреде 2012., у пољопривреди општине Жабаљ доминира 

ратарска производња. Структуру коришћења ораница и башта у општини Жабаљ у пољопривредној 2011/2012. 

години презентује Табела број 14: 

- Највеће је учешће житарица, које су сејане на 15.664 ха или 56,7% површина ораница и башта. У оквиру 

житарица, најзаступљенија је производња кукуруза и пшенице; 

- Следи, производња индустријског биља25, које је сејано на 9.764 ха или 35,3% површина ораница и башта. У 

производњи индустријског биља најзаступљенија је производња соје. Наиме, од укупних површина под 

индустријским биљем у пољопривредној 2011/2012. години, сојом је било засејано 95,9%, а сунцокретом 

4,1%; 

- У значајно мањој мери заступљена је производња поврћа (3,4% ораница и башта), као и крмног биља 

(заузима 3,2% ораница и башта).  

 

Производња поврћа. На основу анкетног истраживања пољопривредних газдинстава и на основу података 

Општинске управе и Фонда за пољопривреду општине Жабаљ, може се истаћи да је повртларство развијено и 

највише заступљено у месту Госпођинци (посебно производња лука, паприке, купуса, шаргарепе, кромпира) и 

месту Ђурђево (које је познато по лубеницама). Подаци Пописа пољопривреде 201226., указују да општина Жабаљ 

има:  

- 6 стакленика у власништву 6 пољопривредна газдинства; 

- 220 пластеника у власништву 105 пољопривредних газдинстава; 

- 10 хладњача у власништву 9 пољопривредна газдинства. 

 

Позната су пољопривредна газдинства која се баве повртарством, као што су: газдинство Лазар Ђукић, Госпођинци; 

газдинство Салонски, Госпођинци; газдинство Иванов, итд. 

 

 
 Оранице и баште, Жита Кромпир Шећерна Сунцокрет Соја Поврће/1 Крмно 

                                                 
24 Извор: Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, РЗС, Београд, књига 1, страна 38 - 41 
25 У индустријско биље спада: дуван, хмељ, уљана репица, уљана тиква, сунцокрет, соја, лековито и ароматично 
биље и остало индустријско биље.  
26 Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Србији, књига 2, РЗС, стране 107, 114 -115.  
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укупно репа биље 

Република Србија 

Површина, 

ха 

2.513.154 1.715.562 25.132 69.112 18.6361 181.684 33.232 256.008 

Структура, 

% 

100 68,3 1,0 2,8 7,4 7,2 1,3 10,2 

Регион Војводине 

Површина, 

ха 

1.466.176 976.243 3.775 65.660 16.8173 166.242 15.190 45.854 

Структура, 

% 

100 66,6 0,3 4,5 11,5 11,3 1,0 3,1 

Јужнобачка област 

Површина, 

ха 

274.012 146.636 1.825 15.875 8.961 82.870 5.705 7.346 

Структура, 

% 

100 53,5 0,7 5,8 3,3 30,2 2,1 2,7 

Општина Жабаљ 

Површина, 

ха 

27.650 15.664 134 127 397 9.366 945 876 

Структура, 

% 

100 56,7 0,5 0,5 1,4 33,9 3,4 3,2 

Табела број 14. Структура ораница и башта у пољопривредној 2011/2012. години по најважнијим културама у Р. 

Србији, региону Војводине, Јужнобачкој области и општини Жабаљ27 

 

Воћарство и виноградарство. Воћарство је мало развијено, а највише је заступљена производња јабуке, вишње, 

шљиве. Производња јабука највише је заступљена у месту Госпођинци, мада засада има и у Ђурђеву и Чуругу. У 

последње време повећавају се површине под воћем, посебно се повећавају засади јабуке. Виноградарство у 

жабаљској општини није довољно развијено имајући у виду постојеће потенцијале, традицију, повољно поднебље 

за виноградарску производњу и сл. Највеће површине засада винограда биле су до средине прошлог века, а посебно 

је виноградарство и воћарство било развијено у Чуругу.  

 

Сточарство. Сточарство има висок значај и вишеструку улогу у валоризацији радних и производних потенцијала у 

пољопривреди сваке земље. Према подацима Пописа пољопривреде 2012., број услових грла стоке по хектару 

коришћеног пољопривредног земљишта у Општини износи 0,5 и виши је у односу на регион Војводине, али нижи у 

односу на просек Р. Србије (Табела 15). На основу овог податка, процена учесника радне групе „Пољопривреда и 

рурални развој“, као и достављених Упитника од стране породичних пољопривредних газдинстава, може се 

закључити да је у општини Жабаљ сточарство развијено, али недовољно имајући у виду расни састав стоке и 

природне, тржишне и друге могућности и потенцијале које Општина има у овој производњи (видети Табела 15, 

Графикон 6).  

                                                 
27 Укључује: повће, бостан и јагоде.Извор: Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Р. Србији, књига 1, РЗС 
Србије, 2013. стране 70-87. 
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 Говеда Свиње Овце Козе Живина/2 Кошнице 

пчела 

Број 

условних 

грла 

Број 

условних 

грла по ха 

КПЗ 

Р. Србија 994.692 3.407.318 2.158.128 289.373 26.711.220 665.022 2.019.889 0,6 

Регион 

Војводине 
282.706 1.398.496 404.328 67.816 11.972.538 124.174 686.386 0,4 

Јужнобачка 

област 
51.210 332.512 77.426 12.992 3.004.511 22.417 158.140 0,6 

Жабаљ 7.580 20.385 8.075 1.643 576.198 1.181 15.940 0,5 

Табела 15. Број условних грла по ха коришћеног пољопривредног земљишта у пољопривредној 2011/2012. години у 

Р. Србији, региону Војводине, Јужнобачкој области и општини Жабаљ28 

 

 
Графикон 6. Број говеда, свиња, оваца и коза у општини Жабаљ у пољопривредној 2011/201229. 

 

У оквиру сточарства, заступљено је: свињарство, говедарство, живинарство и овчарство. Посматрано по насељеним 

местима општине Жабаљ: 

• У Чуругу је сточарство највише заступљено и то: узгој крава и тов јунади; овчарство. У овом месту 

регистрована је и органска фарма музних крава „Globalseed“, д.о.о., где се органска биљна производња 

организује на површинама од преко 2.000 ха (својина и закуп пољопривредног земљишта у јавној својини), 

а ова производња се користи за исхрану музних крава са циљем производње органског млека; 

• У Ђурђеву: тов свиња, живинарска производња; 

• У Госпођинцима: тов пилића. У овом месту је и регистрована фарма пољопривредног газдинства Јована 

Салонског са преко 100 музних крава, а овај произвођач познат је по престижним наградама за јунице 

холштајн расе. 

 

Општина Жабаљ има велике површине пашњака (преко 1.700 ха, видети Графикон 17), а значајне површине 

пашњака су враћене селима. Највећу површину пашњака имају к.о. Жабаљ (око 1.000 ха, од чега је враћено око 767 

ха), Ђурђево (где је враћено око 500 ха пашњака) и Чуруг (враћени пашњаци у површини од 214 ха). Ове површине 

пружају велике могућности за развој пашњачког сточарства.  

                                                 
28 Условно грло је стандардна обрачунска јединица којом се број грла различитих врста и категорија стоке своди на 
упоредиву вредност. /2 Живина укључује: кокоши, ћурке, патке, гуске и осталу живину.  
Извор: Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 2, РЗС Србије, 2013, страна 20, 28 - 29, 36 - 37. 
29 Извор: Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Р. Србији, књига 2, РЗС Србије, 2013. 
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Графикон број 7. Површине пашњака у општини Жабаљ, 201330 

 

7.5. ПЛАСМАН ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

 

Према оценама пољопривредника општине Жабаљ, канали пласмана пољопривредних производа разликују се у 

зависности од тога који пољопривредни производи су у питању (житарице, соја, шећерна репа, стока, поврће, воће), 

али генерално се може закључити да се у откупу јавља велики број задруга и привредних друштава31, са чијом 

сарадњом су (услови откупа, откупне цене, рокови исплате) пољопривредници релативно задовољни. С друге 

стране, што се тиче производа као што су: прерађевине од млека и меса, прерађевине од поврћа, према оцени 

пољопривредних произвођача, тржиште за пласман ових производа није довољно развијено: нема сигурног, 

организованог пласмана и кооперације у производњи и продаји (свако од пољопривредних произвођача самостално 

проналази своје канале пласмана и начешће се производи продају познатим физичким лицима, на пијацама, 

ресторанима, трговинским радњама и сл.). 

 

7.6. РАЗВИЈЕНОСТ УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА 

 

Удружења пољопривредника су развијена и активна. Најпознатија и највећа су следећа удружења: удружење 

винара и виноградара у Чуругу („Бороњ“); удружење пољопривредника у Чуругу, удружење пољопривредника 

„Шајкашка“ у Ђурђеву; удружења сточара у Чуругу и Госпођинцима („Чурушки фармери“; „Госпођиначки 

фармери“; „Тиса“ – удружење овчара и козара у Чуругу), удружење повртара у Чуругу („Еко-повртари“) и сл.  

                                                 
30 Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Жабаљ за 2013. годину. 
31 Индустрија меса „Матијевић“, д.о.о., Нови Сад; „Уљарице Бачка“, д.о.о. Нови Сад; „Unicoop“, Жабаљ; „Агроомега“, 

д.о.о., Жабаљ; млекаре (млекара „Сомболед“ која је у пословном систему „Дукат“; млекара „Имлек“); „Ђорђе Зличић“, 

д.о.о., Ђурђево; земљорадничке задруге, као што су: ЗЗ „Чуруг“; ЗЗ „Госпођинци“ итд. 
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7.7. РАЗВИЈЕНОСТ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИЈА РУРАЛНИХ АКТИВНОСТИ  

 

Главни ослонац руралној економији није само интензивна примарна пољопривредна производња, већ широк 

спектар активности заснованих на неактивираним потенцијалима руралних подручја. Новим и/или већим 

улагањима у непољопривредне делатности које се обављају на газдинству, могу се обезбедити алтернативни извори 

прихода и обезбедити већа економска снага газдинстава. Економска диверсификација, тј. генерисање нових 

прилика за запошљавање, обухвата, пре свега, подршку локалне и шире друштвене заједнице у усмеравању ситних 

руралних газдинстава на непољопривредне делатности и терцијални сектор. Предности су бројне: могућност 

остварења додатних извора прихода, већа запосленост, смањивање одласка, посебно младих и жена, са села итд.  

 

Стање развијености и диверсификације руралне економије, као и примена концепта мултифункционалне 

пољопривреде, најбоље осликава податак колико су на пољопривредним газдинствима заступљене тзв. друге 

профитабилне активности, које нису пољопривредне, а у вези су са газдинством. Према методологији РЗС Србије, 

друге профитабилне активности у вези са газдинством имају економски утицај на газдинство и за њих се користе 

ресурси газдинства: земљишне површине, пољопривредне зграде, машине, опрема, радна снага или пољопривредни 

производи и сл. Ове активности могу да се обављају на газдинству (нпр. туризам, народна радиност, прерада 

пољопривредних производа за продају – осим прераде грожђа, ради се производња вина у случају да је количина 

прерађеног грожђа искључиво или углавном из сопствене производње и сл.) или ван газдинства (пољопривредни и 

непољопривредни рад по уговору, нпр. рад сопственим комбајном и сл.)32.  

 

Најзначајније друге профитабилне активности у вези са газдинством у општини Жабаљ, које указују да је у овој 

Општини развијена и диверсификована рурална економија, јесу следеће: 

- Прерада млека (производња сира и кајмака) је доста заступљена на газдинствима. Један број произвођача 

има регистровану производњу млечних прерађевина и пласира млечне производе на пијаци; 

- Народна радиност (укључује израду ручних радова плетењем и везењем, израду сувенира и сл.). У Општини 

је развијена делатност ткања (израда крпара) и жене које се овим баве повезане су кроз удружење; 

- Узгој рибе. Рибарство је у Општини развијено, али водни потенцијал Општине може се знатно више 

искористи за узгој рибе и спортски риболов.  

 

Генерално, у Општини је недовољно развијена прерада пољопривредних производа у малим/средњим занатским 

погонима на газдинству (по традиционалним рецептурама и уз имплементацију стандарда квалитета), те у овом 

домену постоје неискоришћене шансе за повећање производње и прихода на пољопривредним газдинствима. 

Посебно велике могућности постоје у области прераде меса, житарица, поврћа, воћа, грожђа и сл.  

                                                 
32 Више о методологији РЗС Србије када је у питању дефинисање пољопривредних активности и других 

профитабилних активности у вези са газдинством видети у Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, 

књига 2, РЗС Србије, 2013, страна 202 - 205 или у Анексу 1. 
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7.8. СВОТ АНАЛИЗA 

 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ 

 

- Близина Новог Сада и Београда, као великих 

тржишта (потрошачких центара); 

- Повољни природни услови за развој 

пољопривреде: плодно пољопривредно 

земљиште, богатство водних ресурса, повољна 

клима; 

- Велике површине пашњака и ливада за 

производњу хране за стоку и развој пашњачког 

сточарства, посебно овчарства и говедарства; 

- Незагађена вода, ваздух, земљиште; 

- Подсистеми за одводњавање (сливне површине 

реципијената) у целости покривају територију 

Општине; 

- Развијена ратарска производња, сточарска 

производња и производња поврћа; 

- Значајни капацитети за смештај и складиштење 

пољопривредних производа; 

- Познати повртари у месту Госпођинци; 

- Успешан модел пословања ЗЗ „Госпођинци“, 

која може послужити као пример добре праксе; 

- Препознатљивост органске фарме музних крава 

у Чуругу и изграђен бренд органског 

млека/млечних производа произведених у 

Чуругу „Bello organic“; 

- Велики број привредних друштава која се баве 

пољопривредном производњом, организацијом 

производње или трговином/откупом 

пољопривредних производа; 

- Развијена свест о значају удруживања. 

 

 

- Неповољна поседовна структура 

пољопривредних газдинстава (учешће 

газдинстава која поседују 1 ха и мање до 1 ха 

пољопривредних површина у укупном броју 

газдинстава је 43,8%); 

- Оријентација на производњу и продају 

пољопривредних производа као сировина за 

даљу прераду: недовољно развијена занатска 

прерада пољопривредних производа (житарица, 

меса, поврћа) на газдинству, по традиционалним 

рецептурама и уз поштовање стандарда; 

- Мали број расних грла; 

- Недовољно развијено воћарство и 

виноградарство; 

- Неуређеност водотокова и каналске мреже за 

веће наводњавање; 

- Недостатак финансијских средстава на сектору 

породичних газдинстава и правних лица и 

предузетника за већа инвестициона улагања; 

- Недовољно ефикасна пољочуварска служба; 

- Нису развијене алтернативне делатности на 

селу, које би спречиле миграције становништва 

и обезбедиле већи животни стандард, као што 

су: разне занатске делатности, посебно у 

области прераде пољопривредних производа и 

сл.; 

- Недовољна оријентација произвођача у правцу 

заједничког маркетинга и пласмана 

пољопривредних производа. 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 

- Коришћење средстава фондова ЕУ у периоду 

2014-2020; 

- Висока и стално растућа тражња за 

традиционалним прехрамбеним производима са 

ознакама географског порекла, произведених у 

малим/средњим занатским погонима на 

газдинству; 

- Високе цене, висока и стално растућа тражња за 

органским производима и прерађевинама од 

органских производа на светском тржишту; 

- Висока тражња на светском тржишту за 

брендираним производима, произведеним уз 

поштовање стандарда квалитета и у систему 

интегралне/контролисане производње; 

- Прекогранична сарадња и регионално 

удруживање. 

 

 

- Неповољно пословно окружење за пословање 

правних лица и предузетника у области 

пољопривреде: високи порези на зараде; високе 

таксе и накнаде; високе каматне стопе; отежана 

наплата потраживања; висока задуженост и 

неликвидност у привреди и пољопривреди; 

- Променљива аграрна политика и недовољна 

буџетска подршка инвестицијама у 

пољопривредну производњу;  

- Нестимулативна законска регулатива за рад 

малих занатских погона у области прераде 

пољопривредних производа на газдинству, по 

традиционалним рецептурама;   

- Нестабилност политичког амбијента и висок 

уплив политике у економске и инвестиционе 

одлуке; 

- Недовољно развијена политика конкуренције на 
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 домаћем тржишту и незадовољавајућа улога 

државе на плану заштите конкуренције;  

- Заступљеност сиве економије, која води 

нелојалној конкуренцији пословних субјеката; 

- Све већи и израженији захтеви потрошача на 

светском тржишту у погледу стандарда 

квалитета и безбедности хране, бренда, ознака 

географског порекла и сл. 
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7.9. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 

 

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

1. ОДРЖИВИ ПРИВРЕДНИ РАСТ 1.1. Јачање конкурентности аграрног сектора на 

домаћем и иностраном тржишту 

1.2. Oдрживо управљање природним ресурсима 

1.3. Диверсификација економских активности на селу  
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СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

8.1. АНАЛИЗА СТАЊА 

 

Стратегија развоја Социјалне заштите Републике Србије из 2005. дефинише област социјалне заштите као 

„усмерена ка побољшању социјалног статуса грађана на личном, породичном и ширем социјалном плану. 

Социјална заштита треба да јача друштвену кохезију и да негује независност и способност људи да помогну сами 

себи“. Такође, наводи како „ефикасан систем социјалне заштите треба да одговори на потребе грађана у новим 

околностима и да подржава рањиве и маргинализоване појединце и групе којима је неопходна организована помоћ 

заједнице и државе, као и грађане који нису у стању да учешћем у економској активности обезбеде своју 

егзистенцију“. 

 

Република Србија као чланица Савета Европе, промовише социјалну кохезију остваривањем следећих конкретних 

циљева: 

- Гарантовања адекватног нивоа социјалне заштите; 

- Подстицања запошљавања, континуираног стицања вештина и поштовања права радника; 

- Обезбеђења заштите најрањивијих друштвених група; 

- Промоције једнаких могућности грађана; 

- Забране социјалног искључивања и дискриминације; 

- Европске сарадње у процесима миграције становништва. 

Стратегија одрживог развоја Републике Србије 2007-2017. дефинише одрживи развој као: „Спречавање стварања 

новог сиромаштва услед реструктурирања привреде омогућавањем угроженим категоријама да искористе 

предности нових привредних шанси, и одржање и унапређење мреже социјалне сигурности за најугроженије групе, 

посебно у најнеразвијенијим областима, кроз ефикасну примену постојећих и осмишљавање нових програма, мера 

и активности“. Стратегија прецизира неопходност унапређења степена социјалне сигурности, кроз модернизацију 

система социјалне сигурности и обезбеђивање њеног минимума за све чланове друштва, уз јачање одговорности 

појединца, стварање финансијски одрживог система социјалног осигурања. 

 

Визија: 

Општина Жабаљ је заједница по мери свих њених грађана и грађанки, у којој су задовољене све њихове потребе у 

области социјалне заштите. 

 

Савет за планирање социјалне политике општине Жабаљ 2008. године израдио је Стратегију социјалне заштите 

општине Жабаљ, за период 2008-2013. године и она представља подлогу за израду овог документа. Савет је 

дефинисао мисију социјалне заштите у општини Жабаљ као унапређење социјалног положаја грађана и грађанки 

кроз развој одрживог система локалних услуга социјалне заштите. 

Принципи и вредности на којима ће се базирати развој социјалне заштите су следећи: 

- Поштовање најбољег интереса корисника;  

- Једнаке могућности; 

- Доступност услуга корисницима;  

- Партиципација, одговорност и самосталност корисника;  

- Континуитет заштите и могућност избора услуге и пружаоца;  

- Партнерски однос институција и организација, цивилног и приватног сектора, транспарентност и јавност 

рада пружалаца услуга; 

- Континуирано обезбеђивање финансирања услуга. 

 

У Општини Жабаљ постоје две установе социјалне заштите: Центар за социјални рад и Дом за душевно оболела 

одрасла лица у Чуругу. Делатности Центра деле се на вршење јавних овлашћења (поверени послови од стране 

Републике Србије) и вршење поверених послова од стране Општине Жабаљ (оснивача).  

У вршењу јавних овлашћења, поред других послова у складу са законом, Центар је надлежан да одлучује о 

остваривању права на новчану социјалну помоћ; остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица; 

остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад; остваривању права на смештај у установу социјалне 

заштите; остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу; хранитељству; усвојењу; старатељству; 



78 
 

Општина Жабаљ – Стратегија одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020. године 
 

 
 

одређивању и промени личног имена детета; мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права; 

мерама корективног надзора над вршењем родитељског права. 

 

Вршење поверених послова од стране Општине дефинисано је Одлуком о социјалној заштити Општине Жабаљ 

објављеној у Службеном листу општине Жабаљ бр. 11 од 20.12.2011. године и њоме је обезбеђено низ услуга 

социјалне заштите и видова материјалне подршке грађанима попут дневне услуге у заједници; услуге смештаја у 

прихватилиште и прихватну станицу; новчане помоћи – једнократне, интервентне и опрему корисника за смештај; 

накнаде трошкова сахрањивања, месечних карти за ученике и студенте и неопходних лекова и здравствених 

интервенција. 

 

На територији општине Жабаљ регистровано је неколико невладиних организација које делују у области социјалне 

заштите. То су: Општинска организација Црвеног крста (4 месне организације), Месне организације жена, 

Удружење РВИ, Општинско удружење пензионера, Општинска организација савеза инвалида рада, Удружење 

ратних и мирнодопских инвалида, Борци НОР-а, Удружење глувих Жабаљ, Удружење Рома ”Рота” из Чуруга, Коло 

српских сестара Чуруг, Удружење грађана ’’Алтруист’’, Удружење жена ’’Олорија’’ и Удружење грађана 

’’Патриа’’. 

8.2. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ И ТИТЕЛ 

 

У вршењу јавних овлашћења Центар пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом за то 

овлашћен. Према Одлуци о остваривању посебних права у области социјалне заштите, донете од стране општине 

Жабаљ, Центар решава о следећим правима: одобрава једнократне помоћи, организује помоћ у кући, опрему 

корисника приликом смештаја у установу социјалне заштите или породицу; одобрава ђачке месечне карте 

корисницима права на новчану социјалну помоћ, деци на породичном смештају, као и другим лицима која се нађу у 

стању социјалне потребе; одобрава трошкове сахране. 

 

Број корисника на евиденцији Центра за социјални рад је и ове године у порасту, поготово у делу који се односи на 

материјална давања, што представља одраз велике незапослености проузроковане између осталог и економском 

кризом. 

 

Поред деце која су на евиденцији центра првенствено из разлога што потичу из материјално угрожених породица, 

забрињава чињеница да је на евиденцији и изузетно велик број деце од 14 и више година старости, која су на неки 

начин долазила у сукоб са законом. Оно што је позитивно је што се велики број деце преко 15 година, као и младих 

одлучило да похађа програм „Друга шанса“ која за циљ има основно школско образовање лица која или нису 

никада похађала основну школу или су је пак напуштали. Међу децом је највећи број Рома, чија су домаћинства и 

најбројнија. 

 

За општину Жабаљ је специфичан и велики број старачких и самачких домаћинстава. У претходном периоду 

центар је имао добре односе са удружењима који се баве проблемима старих, мада се ове године није реализовао 

програм за помоћ у кући старачким домаћинствима. 
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8.3. СВОТ АНАЛИЗА 

 

На основу СВОТ анализе утврђени су следећи кључни фактори који приказују унутрашње снаге и слабости система 

социјалне заштите у Општини Жабаљ, као и спољне прилике и претње са којима се систем социјалне заштите 

суочава. 

 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

- Постојање удружења (владине и НВО) иинституција 

(Центар за социјални рад, Дом здравља, школа); 

- Отвореност релевантних институција за сарадњу; 

- Људски ресурси (мотивисаност, идеје, стручност); 

- Подршка локалне самоуправе; 

- Искуства у писању и реализацији пројеката; 

- Постојање дневног центра за децу са сметњама у 

развој;у 

- Транспарентност радне групе и тимски рад; 

- Постојање солидарности грађана и волонтера 

Црвеног крста; 

- Отвореност за промене; 

- Постојање базе података о различитим групама 

корисника социјалне заштите и других. 

 

- Велики број незапослених лица; 

- Велики број корисника социјалне заштите; 

- Економска неразвијеност Општине; 

- Недовољан број стручних кадрова; 

- Непостојање одређених облика заштите; 

- Недовољна интегрисаност неких социјалних 

група (Роми); 

- Велики број старачких домаћинстава; 

- Миграција становништва село - град; 

- Удаљеност институција (суда и тужилаштва); 

- Непостојање рампе, лифта за ОСИ. 

 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

- Већа финансијска издвајања из буџета Општине; 

- Учешће локалних привредних субјеката -донатори; 

- Аплицирање за ЕУ фондове, домаћим и страним 

грантовима; 

- Успостављање нових и даље развијање постојећих 

услуга; 

- Повећање стручног кадра; 

- Информисање становништва о њиховим правима и 

могућностима; 

- Подизање свести. 

 

- Повећање сиромаштва и продубљење 

економске кризе; 

- Повећање незапослености; 

- Низак стандард грађана; 

- Пораст старачког домаћинства; 

- Повећање малољетничке деликвенције (дрога, 

алкохол, проституција). 
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8.4. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 

 

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ  

 

1. Унапређење социјалне инклузије најосетљивијих 

друштвених група 

1.1. Економско оснаживање најосетљивијих друштвених 

група  

 

2. Повећање доступности и квалитета постојећих и 

нових социјалних услуга  

2.1. Унапређење постојећих и пружање нових услуга 

 

 

2.2. Финансијско оснаживање институција у области 

социјалне заштите 

3. Развој институционалних и људских ресурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Усклађивање са релевантним законима и 

документима у подручју социјалне заштите 

3.2. Јачање партнерства, институционалне сарадње и 

људских ресурса укључених у социјалну заштиту 
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8.5. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 

 

Равноправност жена и мушкараца једна је од темељних вредности Еуропске уније. Њен историјски развој започет је 

1957.године, када је начело исплате једнаке плате за обављање истих послова уведено Римским споразумом. 

Полазећи од чињенице да је равноправност полова једно од темељних начела правних тековина Еуропске уније, а 

осигурање једнаких могућности и сузбијање полне дискриминације општи циљ и саставни део свих њених 

програма и политика, Република Србија је, као будућа чланица ЕУ дужна спроводити и циљеве дефинисане не само 

у законодавним него и стратешким документима које Европска комисија доноси с циљем сузбијања родне 

дискриминације у земљама чланицама.  

 

Један од тих докумената је и Стратегија за равноправност мушкараца и жена Европске комисије за период 2010. – 

2015. године. У Стратегији се наглашава да земље кандидати морају у потпуности прихватити темељно начело 

равноправности између мушкараца и жена, те да праћење усвајања и примене законодавства ЕУ у овом подручју 

остаје један од приоритета у процесу проширења. 

 

Стратегија за равноправност мушкараца и жена дефинише приоритетна подручја у којима се неравноправност 

дефинише као кршење основних људских права: 

- Једнака економска независност; 

- Једнака плата за једнак рад и рад једнаке вредности; 

- Равноправност у процесу доношења одлука; 

- Достојанство, интегритет и укидање родно заснованог насиља; 

- Равноправност полова у иностраном деловању; 

- Хоризонтална питања (недискриминаторне родне улоге, законодавство и начини имплементације). 
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8.6. СВОТ АНАЛИЗА 

 

На основу СВОТ анализе утврђени су следећи кључни фактори који приказују унутрашње снаге и слабости система 

родне равноправности Општине Жабаљ, као и спољне прилике и претње са којима се систем родне равноправности 

суочава.  

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- Постојање Повереника за родну равноправност у 

Општини; 

- Укључивање области родне равноправности у 

Стратегију одрживог развоја Општине;  

- Подршка локалне самоуправе; 

- Сарадња с републичким и покрајинским 

канцеларијама за родну равноправност; 

- Едукација у области родне равноправности. 

- Недостатак програма едукације целокупне 

заједнице о питањима родне равноправности; 

- Нижи ниво образовања жена; 

- Незапосленост жена и неучествовање на тржишту 

рада; 

- Непостојање података о заступљености жена; 

- Присутност насиља над женама; 

- Традиционални начин живота;  

- Недостатак финансијских средстава за   

спровођење програма. 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

- Већа финансијска издвајања из буџета Општине; 

- Аплицирање у пројектима везаних за родну 

равноправност;  

- Информисање и јачање свести друштва везаних 

за родну равноправност; 

- Доношење сопствених програма;  

- Мултисекторска сарадња; 

- Сарадња са невладиним организацијама 

- Едукација запослених/носиоца програма и 

запослених у локалној самоуправи; 

- Виши степен образовања жена; 

- Спровођење програма који подижу свест  од 

најмлађег узраста; 

- Мултисекторски приступ. 

- Повећање сиромаштва и продубљење економске 

кризе; 

- Повећање незапослености; 

- Низак стандард грађана; 

- Пораст броја старачких домаћинстава; 

- Конфликт традиционалних вредности. 
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8.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ 

 

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

1. Подстицати примену начела родне 

равноправности 

1.1. Подизање нивоа свести заједнице о правима жена 

и примени начела родне равноправности 

 

1.2. Унапређење положаја жена у руралним срединама 

2. Јачање међусекторске сарадње и учесника у 

борби против родне неравноправности 

2.1. Развој и оснаживање институционалних и 

људских капацитета и међусекторске сарадње  

2.2. Заштита и поштовање права жена 
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8.8. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

8.8.1. Организациона структура примарне здравствене заштите, Дом здравља Жабаљ 

Делатност примарне здравствене заштите у општини Жабаљ обавља Дом здравља Жабаљ. Ниво примарне 

здравствене заштите има за циљ континуирани рад на превенцији болести у свим областима медицине. Здравствене 

службе које делују у оквиру Дома здравља својим активностима подмирују разнолике потребе популационих 

групација становништва, како превентивних, тако и куративних мера примарне здравствене заштите и 

стоматологије.  

 

У Дому здравља Жабаљ је запослчено укупно 33 лекара, од тога је 13 лекара специјалиста. Укупно је запослено 53 

медицинске сестре - техничара. 

Здравствена заштита деце - 2 лекара специјалисте и 4 медицинске сестре-техничара. 

Здравствена заштита школске деце - 3 лекара, од тога само 1 специјалиста педијатар и 3 медицинске сестре - 

техничара. 

Здравствена заштита жена - 2 лекара од којих је један специјалиста гинекологије и акушерства и 1 медицинска 

сестра. 

Здравствена заштита одраслих - 13 лекара, од којих је један специјалиста и 17 медицинских сестара - техничара. 

Служба хитне медицинске помоћи - 5 лекара од којих је 1 специјалиста и 6 медицинских сестара -техничара. 

Кућно лечење и медицинска нега - 1 лекар и 2 медицинске сестре - техничара. 

Радиолошка дијагностика - 1 лекар специјалиста радиолог и 1 медицинска сестра -техничар. 

Лабораторијска дијагностика - 1 лекар специјалиста и 5 медицинских сестара - техничара. 

Специјалистичка –консултативна служба: 

- Интерна медицина - 1 специјалиста интерне медицине и 2 медицинске сестре – техничара; 

- Пнеумофтизиологија - 1 лекар специјалиста и 1 медицинска сестра – техничар; 

- Офталмологија - 1 лекар специјалиста и 1 медицинска сестра – техничар; 

- Физикална медицина и рехабилитација - 1 лекар специјалиста и медицинска сестра -техничар. 

Стоматолошка служба - располаже са 8 стоматолога (од тога су 3 лекара специјалиста по један из дечије и 

превентивне стоматологије, ортопедије вилица и стоматолошке протетике) и 9 медицинских сестара - техничара и 6 

зубних техничара 
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8.9. СВОТ АНАЛИЗА 

 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- Едукован кадар; 

- Адекватна опрема; 

- Адекватан простор; 

- Мултисекторска сарадња на решавању 

приритетних проблема у области здравствене 

заштите; 

- Подршка оснивача. 

- Неакредитован Дом здравља; 

- Недостатак лекара специјалиста  (оториноларинголог, 

офталмолог); 

- Непостојање плана технолошког развоја установе; 

- Мали број уведених нових технологија у раду;  

- Немогућност додатног финансирања. 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

- Акредитација Дома здравља; 

- Учествовање у пројектним активностима; 

- Увођење нових технологија у раду; 

- Додатно финасирање и набавка опреме кроз 

пројектне активности. 

 

- Пораст броја хроничних незаразних обољења  

(кардиоваскуларне болести, малигне болести, плућне 

болести, дијабетес); 

- Законска регулатива која онемогућава ново 

запошљавање у здравству; 

- Отежано упућивање лекара на специјализацију; 

- Закон о централизованим јавним набавкама, који 

отежава набавку адекватне опреме и медицинских 

средстава. 
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8.10. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 

 

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ 

1. Унапређење услуга здравствене заштите 1.1. Јачање људских ресурса у здравственим установама 

1.2. Развијање специјалистичких служби (нарочито 

оториноларинголошке и офталмолошке службе) 

1.3. Јачање техничких капацитета и увођење нових 

технологија у здравственим установама кроз план 

технолошког развоја установa 

1.4. Акредитација установе 

1.5. Реконструкција/адаптација постојећих објеката у којима 

се одвија здравствена заштита и изградња нових 

2. Унапређење јавног здравља 2.1. Промоција новог јавног здравља, борба против масовних 

незаразних болести и унапређење здравственог стања 

становништва 

3. Подршка развоју нових социјалних услуга 3.1. Успостављање нових социјалних и превентивних услуга 

које су усклађене са потребама грађана  

 

3.2. Успостављање плуралитета пружалаца услуга 
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ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ 

4. Међусекторска сарадња и партнерски приступ 

јавног, приватног и цивилног сектора који у 

фокусу има потребе корисника 

4.1. Развијати и унапређивати међусекторску сарадњу у 

циљу пружања што квалитетнијих услуга на локалном нивоу 

5. Унапређење система јавне администрације као 

сервиса грађана    

5.1. Подизање капацитета општинске управе и укупне јавне 

администрације 
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МЛAДИ, НВО, КУЛTУРA, СПOРT, MEДИJИ И OДНOСИ СA JAВНOШЋУ  

 

9.1. AНAЛИЗA СTAЊA - МЛАДИ  

9.1.1. Демографски подаци  

 
У oпштини Жабаљ брoj млaдих кoнстaнтнo сe смaњуje, пa je тaкo у oднoсу нa пoпис из 2002. гoдинe, у 2011. гoдини 

брoj млaдих oпao у свим старосним категоријама.  

 

КАТЕГОРИЈЕ 

Попис 2002. Попис 2011. 

Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном 

становништву (%) 

15-19 

Укупно 1978 7,19 1689 7,79 

мушко 992 3,61 875 4,04 

женско 986 3,58 814 3,75 

20-24 

Укупно 1899 6,9 1772 8,18 

мушко 952 3,46 948 4,37 

женско 947 3,44 824 3,8 

25-29 

Укупно 1829 6,65 1698 7,84 

мушко 955 3,47 887 4,09 

женско 874 3,18 811 3,74 

Табела16. Брoj стaнoвникa у кaтeгoриjи млaдих у oпштини Жабаљ33 

 

9.1.2. Стручнa спрeмa и писмeнoст 

 
Структура стaнoвништвa стaриjeг oд 15 гoдинa прeмa шкoлскoj спрeми у oпштини Жабаљ нajвeћи брoj стaнoвникa 

je завршио средњу и основну школу.  

                                                 
33 Извор: Републички завод за статистику  

 
Попис 2002. Попис 2011. 

укупнo младићи девојке укупнo младићи девојке 

Укупно становништво 15 и више година 22.416 10.984 11.432 21.669 10.786 10883 

Без школске спреме 1.958 509 1.449 1.120 244 876 

Непотпуно основно образовање 622 218 404 3.042 1.248 1794 

Основно образовање 3.843 1.675 2.168 5.314 2.476 2838 
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Taбeлa 17. Стручнa спрeмa у oпштини Жабаљ oсoбa стaриjих oд 15 гoдинa34 

Када су у питању неписмена лица, у општини Жабаљ, према попису из 2011. године, 736 лица је регистровано као 

неписмено, односно 3,17 % становништва. Од тога, неписмених младих узраста од 10 - 14 година регистровано је 

13, младих узраста од 15 - 19 година регистровано је 16 и младих од 20 - 34 године регистровано је 58 лица.  

 

Категорије УКУПНО 
ОПШТИНА ЖАБАЉ 

Компјутерски писмена 

лица 
Лица која делимично познају рад 

на рачунару  

Компијутерски 

неписмена лица 

УКУПНО 21.669 5.410 3.732 12.527 

мушкарци 10.786 2.764 1.967 6.055 

жене 10.883 2.646 1.765 6.472 

Табела 18. Структура становништава старог 15 година и више према компјутерској писмености и полу 

 

Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу општине Жабаљ, више од половине становништва 

се изјаснило као компјутерски неписмено, претежно жена. Број компјутерски писмених особа је двоструко мањи у 

односу на број компјутерски писмених особа.   

9.1.3. Ресурси доступни младима 

 

У општини Жабаљ два рaднa тeлa сe бaвe млaдимa: Сaвeт зa млaдe и Кaнцeлaриjа зa млaдe.  

 

Канцеларија за младе општине Жабаљ основана је 17. марта 2010. године на препоруку Министарства омладине 

и спорта. Канцеларија за младе (у даљем тексту КЗМ) је формирана као део Општинске управе и то Службе за 

општу управу и друштвене делатности. Основни мотив за оснивање КЗМ у Жабљу јесте потреба да се унапреди и 

побољша системска брига о младима општине Жабаљ уз поштовање различитих потреба, жеља и могућности 

сваког младог човека. Због финансијско – техничких и кадровских проблема, Канцеларија није била у могућности 

да функционише пуне три године. Од 01. априла 2013. године општинска КЗМ је почела са редовним радом и 

активностима. Потписом Председника општине на писмо сагласности, Канцеларија за младе општине Жабаљ је 22. 

априла 2013. године постала члан Националне асоцијације канцеларија за младе. 

 

Одлуком Скупштине општине Жабаљ 11. јуна 2013. године основан је Савет за младе, чиме је заокружен процес 

формирања општинских институција у вези са младима. У 2013. гoдини усвojeн je Лoкaлни aкциoни плaн зa 

млaдe зa пeриoд 2014-2019. гoдине. Главни актер у спровођењу (а претходно у изради) Локалног акционог 

плана за младе јесте Канцеларија за младе, док активности и његово спровођење надгледа Савет за 

младе. 

 

У oпштини нe пoстojи прoстoр зa млaдe у виду клубa млaдих/oмлaдинскoг клубa, као ни простор намењен раду 

Канцеларије за младе. Oпштинa издвaja срeдствa зa финaнсирaњe рaдa удружeњa млaдих и удружeњa путeм 

гoдишњих кoнкурсa.  

9.1.4. Запошљавање младих  

 

                                                 
34 Извор: Републички завод за статистику 

Средње образовање 8.987 5.249 3.738 10.909 6.247 4662 

Више образовање 487 244 243 507 242 265 

Високо образовање 399 211 188 740 311 429 

Непознато 399 211 188 37 18 19 
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Један од највећих изазова у општини Жабаљ јесте незапосленост младих. Евиденцију о стању у области 

запошљавања младих у општини води Национална служба за запошљавање – филијала Жабаљ. Од укупно 4.080 

незапослених, број младих незапослених узраста до 30 година је 1.175, што чини 28,8% од укупног броја 

незапослених који су на евиденцији НСЗ. 

 

Табела 19. Незапосленост у општини Жабаљ35 

 

Од укупног броја незапослених до узраста од 30 година, 633 младих је мушког и 542 женског пола. 

Ради смањења незапослености, Национална служба за запошљавање спроводи разне програме обуке за 

незапослене: курсеви за рад на рачунару, комуникације, активно тражење посла, израда бизнис планова за 

покретање сопственог бизниса и друге активности. 

9.1.5. Образовање младих  

 
Основне школе у општини Жабаљ су: ОШ “Милош Црњански” Жабаљ, ОШ “Ђура Јакшић” Чуруг, ОШ “Јован 

Јовановић Змај” Ђурђево, ОШ “Жарко Зрењанин” Госпођинци. У Жабљу ради једна средња школа , “22. Октобар” 

Жабаљ у којој се млади школују на следећим смеровима: машински, економски, туристички смер и гимназија. У 

основим школама се настава обавља у обе смене, док у средњој школи се обавља само пре подне. У оквиру 

редовних основних школа постоје специјална одељења за децу са посебним потребама, а око 30 младих похађа ова 

одељења. 

9.1.6. Здравствена и социјална заштита 

 
На територији општине Жабаљ здравствену заштиту пружа Дом здравља Жабаљ у чијем саставу су: 

1. Здравствена станица Жабаљ;  

2. Здравствена станица Чуруг; 

3. Амбуланта Ђурђево;  

4. Амбуланта Госпођинци.  

Такође, постоје апотеке у сва четири насељена места. Сви побројани капацитети у здравству стоје на располагању и 

младима, било директно или индиректно (преко програма превенције ризичних понашања и слично). 

Центар за социјални рад у Жабљу је установа социјалне заштите која, применом стручног социјалног рада, 

спроводи социјалну заштиту и обезбеђује социјалну сигурност грађана на територији општине Жабаљ. Центар за 

социјални рад, извршава обимне и разноврсне стручне послове којима се омогућава остваривање појединих права 

грађана у области социјалне заштите.  

Неке од општинских мера у овој области су: 

- Једнократна помоћ; 

- Интервентна једнократна помоћ; 

- Помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу. 

                                                 
35 Извор: Национална служба за запошељавање - филијала Жабаљ, подаци за јануар 2014. године 

НEЗAПOСЛEНA ЛИЦA 

 

ГOДИНE СTAРOСTИ 

  УКУПНO ЖEНE MУШКAРЦИ 

15-19 гoдинa 152 58 94 

20-24 гoдинa 535 240 295 

25-29 гoдинa 475 238 237 

30-40 гoдинa 991 550 441 

40-50 гoдинa 966 528 438 

oстaли 1022 412 610 
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Црвени крст Жабаљ - Црвени крст Жабаљ у склопу своје делатности има и одређен број активности за младе. 

Између осталог издвајају се следеће: 

1. Скупљање и набавка гардеробе; 

2. Два пута годишње материјално - угрожена омладина се води на летовање у Баошиће, у одмаралиште Црвеног 

крста; 

3. Организује се екскурзија за материјално - угрожену омладину у Вршац на Вршачке планине. 

 

9.1.7. Безбедност младих  

 
У претходном периоду уочава се стагнација у броју учињених кривичних дела. Кривична дела су у највећем броју 

случајева у вези са криминалом, насиљем и болестима зависности. 70% ових дела су почињена од сране омладине, 

узраста од 15 до 30 година. Полицијска станица Жабаљ је у сарадњи са Центром за социјални рад, Основним 

школама и Домом здравља, спроводила активности и пројекте са циљем превенције насиља међу младима.   

9.1.8. Информисање младих  

 
Нajчешћи извoри инфoрмисaњa млaдих у oпштини су друштвeнe мрeжe, мejлинг листe и вeб сajт oпштинe путeм 

кojих сe дистрибуирajу инфoрмaциje oд знaчaja зa млaдe. У општини Жабаљ постоје следећи медији: Радио Тиса, 

Портал www.zabalj.biz, друштвене мреже - фејсбук страница Општине Жабаљ и Канцеларије за младе.  

9.1.9. Култура и слободно време младих  

 
У општини Жабаљ делују следеће културне установе: Народна библиотека “Вељко Петровић” и Завичајна збирка 

Жабаљ.  

 

Народна библиотека “Вељко Петровић” располаже са 20.000 књига, а у оквиру завичајног фонда ради се на 

прикупљању и архивирању свих врста монографских и серијских публикација и ефемерне грађе која се садржински 

односи на свакодневни живот и рад грађана, радних колектива и институција у општини Жабаљ. У насељеним 

местима су организоване књижнице са читаоницом у Чуругу, Госпођинцима и Ђурђеву. Због специфичне 

националне структуре становништва у Ђурђеву, Књижница са читаоницом активно прати и допуњује фонд са 

текућом продукцијом на русинском језику. 

 

Завичајна збирка Жабаљ основана је 1964. године, са циљем да се прикупи и јавности представи етнологија и 

историја са подручја општине Жабаљ. Галерија слика Завичајне збирке у Жабљу отворена је у марту 1973. године. 

Током осамдесетих година прошлог века збирци је придружен и Легат керамичара Владислава Рајчетића. Данас о 

збирци брине Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ Жабаљ. Овај, по својој разноврсној грађи 

специфичан музеј, налази се на обали Тисе код Жабља у близини монументалног споменика Шајкашком 

партизанском одреду.  

http://www.zabalj.biz/
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9.2. НВО  

 

У општини Жабаљ регистрован је значајан број невладиних организација, односно удружења грађана. Неке од њих 

се непосредно или посредно баве проблемима младих, њиховим потребама и начинима њиховог ангажовања у 

животу локалне заједнице. Такође, највећи број НВО делује у области оргaнизoвaња мaнифeстaциja лoкaлнoг и 

туристичкoг кaрaктeрa. 

 

Локална удружења се највећим делом финансирају из буџета локалне самоуправе, врло су слабо упознати са 

могућностима за финансирање из других фондова и извора. Неколико удружења кoристe прoстoриje мeсних 

зajeдницa бeз нaдoкнaдe. Oбjeкти мeсних зajeдницa у свa чeтири нaсeљeнa мeстa oпштинe Жaбaљ су у oдличнoм 

стaњу. 

 

Запажен је рaд eкoлoшких удружeњa и oдрeдa извиђaчa. Удружeњe „Eкoлoшки путoкaз“ из Чуругa и „Бaгрeм бeли“ 

из Гoспoђинaцa aктивнo рaдe нa oсвeшћивaњу грaђaнa у пoглeду зaштитe живoтнe срeдинe, дoк oдрeд извиђaчa 

„Стaрa Tисa“ из Чуругa oкупљa вeлики брoj дeцe из oвoг мeстa. Jeднoм гoдишњe oдржaвa сe извиђaчки кaмп. 

Taкoђe, удружeњe „Жaбaљски дaни“ имajу знaчajaн утицaj нa рaзвoj туристичких и културних пoтeнциjaлa 

oпштинe. Удружeњa кoja имajу сaрaдњу сa другим удружeњимa вaн oпштинe Жaбaљ су удружeњa пeнзиoнeрa, 

Кoло српских сeстaрa, удружeњa спoртских рибoлoвaцa, мoтo клубoви и удружeњe жeнa. Предмет њихових 

aктивнoсти су углавном мeђусoбнe пoсeтe и дружeњa.  

 

Удружења која делују у општини Жабаљ су36: 

- Удружења која се баве културом, туризмом, развојем и пољопривредом: „Жабаљски дани“ удружeњe 

грађана Жабаљ – Фрoгвиллe дayс, Eтнo удружeњe грађана „Саблиjа“ Жабаљ, Удружeњe винoградара, винара 

и вoћара „Бoрoњ“ Чуруг, Удружeњe за нeгoвањe традициje „Tрадициoналнo-Вojвoђански“, Плeсни клуб 

„Magic people“, Удружeњe грађана „Ajмo бабo у Жабаљ“, Завичаjнo удружeњe „Tрнoвo“ Чуруг, Удружeњe 

грађана „19. jануар“ Жабаљ, Цeнтар за развoj и eврoпскe интeграциje; 

- Еколошка удружења: Удружeњe грaђaнa „Eкoлoшки путoказ“, Oдрeд извиђача „Стара Tиса“ Чуруг; 

- Удружења жена: Удружeњe жeна „Oрoлиjа“ Ђурђeвo, Удружeњe жeна Meснe заjeдницe Жабаљ; 

- Удружења пензионера и учесника рата: Удружeњe грађана „Пeнзиoнeр“ Жабаљ, Удружeњe пeнзиoнeра 

Oпштинe Жабаљ, Oпштински oдбoр СУБНOР-а, Meђуoпштинскo удружeњe цивилних инвалида рата-Нoви 

Сад, Meмoриjалнo друштвo „Рациjа 1942“ Чуруг; 

- Ромска удружења: Рoмскo удружeњe „Aмарo Чачипe“ – „Наша истина“, Истраживачи Рoми; 

- Хуманитарна удружења и удружења инвалида: Савeз инвалида рада Вojвoдинe, Oпштинска oрганизациjа 

инвaлида рада Жабаљ, Кoлo српских сeстара Чуруг, Удружeњe дистрoфичара Jужнoбачкoг oкруга Нoви Сад, 

Удружeњe глувих Жабаљ; 

- Спорт, мото удружења, лов и риболов: Moтo клуб „Џoкeр“ Чуруг, Moтo клуб „Гeoргиje“ Ђурђeвo, УСР 

„КOЋ“ Ђурђeвo, Кoњички клуб „Жабаљ“ Жабаљ, Лoвачкo друштвo Ђурђeвo, Кинoлoшкo друштвo Жабаљ и 

Клуб руских паса Жабаљ, Удружeњe спoртских рибoлoваца „Mладoст - Jeгричка“ Жабаљ, „Гoлуб 

писмoнoша“ Чуруг, Удружeњe oдгаjивача спoртских гoлубoва писмoнoша „Шаjкашка“ Жабаљ, Удружeњe 

спoртских рибoлoваца „Стара Tиса“ Чуруг. 

 

                                                 
36 Извор: Општинска администрација 
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9.3. КУЛТУРА 

 

У oпштини Жабаљ су зaступљeнe рaзличитe oблaсти културнoг ствaрaлaштва: фoлклoрнo и нaрoднo ствaрaлaштвo, 

ликoвнo и дрaмскo ствaрaлaштвo, филм и фoтoгрaфиja, књижeвнo ствaрaлaштвo и сл.  

 

Најзаступљеније културне манифестације у општини су: 

- Кoнцeрти културнo умeтничких друштaвa; 

- Кoнцeрти пeвaчких групa (хoрoвa); 

- Прoмoциje књигa; 

- Излoжбe сликa; 

- Ликoвнe кoлoниje; 

- Фeстивaл филмa и фoтoгрaфиje. 

9.3.1. Ресурси културе у општини Жабаљ  

 

Почетком 1962. године основана је Народна библиотека у Жабљу, као матична библиотека. Данас је то установа, 

по типу народна библиотека која задовољава потребе корисника, са књижницама и читаоницама у Жабљу, Чуругу, 

Ђурђеву и Госпођинцима и фондом од укупно 60.000 књига. 

 

У знак сећања на жртве рације урађен је споменик у виду цвета локвања на Црној ћуприји, рад ликовног уметника 

Владислава Рајчетића, споменик жртвама рације на трећој рампи у Чуругу, и споменик у центру Ђурђева. На 

Тиси постоји споменик борцима Првог шајкашког партизанског одреда. У центру Жабља подигнут је споменик 

слободи. Постоји више спомен плоча у свим насељеним местима. Спомен плоча и биста Јована Туцакова испред 

Дома здравља у Чуругу, спомен плоча др Лазара Пачуа. 

 

Културно - уметничка друштва 

 

ДОНКТ „Рогаљ“ - Друштво за очување и неговање културних традиција „Рогаљ“ незванично је почело са радом у 

октобру 2008. године и тренутно броји скоро две стотине чланова. За сада поседује само играчку секцију која је 

подељена у четири групе.  

 

ДОНКТ „Прело“ - Друштво за очување и неговање културних традиција „Прело“ из Чуруга, правни следбеник 

КУД-а „Радивој Ћирпанов“, основано је у мају 2007. године са циљем да окупи све културне вредности, развија 

интересовање и љубав према културно - уметничком стваралаштву српског народа и националних мањина који 

живе на просторима Републике Србије. ДОНКТ броји око 250 чланова. Од значајних пројеката, могу се издвојити: 

манифестација Код чурушке ветрењаче, Спасовдански концерт у Чуругу, и Митровдански концерт у Жабљу. 

 

КУД „Тарас Шевченко“ - Постоји преко 60 година, негује традицију, пре свега Русина, али и других народа. 

Данас друштво броји преко 150 чланова, аматера у разним секцијама, фолклорна, музичка, певачка, изворне 

певачке групе, тамбурашка и драмска секција. 

 

КУД „Бранислав Нушић“ - Друштво негује богату српску традицију кроз игру и песму. Редовно наступа на свим 

свечаностима и приредбама како у Ђурђеву, тако и у околини. Данас друштво има три извођачка ансамбла и 

женску певачку групу, дечји извођачки и ветерански састав. Рад друштва има и васпитну димензију. 

 

КУД “Ђердан“ - Регистровано је 2009. године. Броји 90 чланова распоређених у четири играчке групе. 
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Ликовне колоније 

Ликовна колонија „Лептир белих крила“- Намера оснивача је била да паралелно са Фондом делује хуманитарна 

Ликовна колонија која ће омогућити да се од продаје слика насталих у Ликовној колонији остваре средства за 

стипендирање студената. У последње време колонија добија интернационални карактер.  

 

Ликовна колонија Ђурђево – На иницијативу групе грађана, поклоника ликовне уметности основана 2001. 

године. 

 

Ликовна колонија „Код Стевана Боднарова“ – Основана у Госпођинцима је 2000. године. Основана у сећање на 

ликовно стваралаштво Стевана Боднарова који заузима истакнуто место у ликовној уметности и култури. Сачинио 

је бројне портрете, бисте и скулптуре културних радника и револуционара, као и друга сликарска дела која се 

налазе у музејима, галеријама и приватним збиркама. 

 

Етно фестивали 

 

Међународни етно фестивал „Пауново перо“ одржава се у Госпођинцима од 1997. године. Фестивал се одржава у 

холу Основне школе „Жарко Зрењанин“. Организатор фестивала је Културно - историјско друштво „Пчеса“, а 

суорганизатори Месна заједница Госпођинци, Основна школа „Жарко Зрењанин“ и општина Жабаљ. Тема 

фестивала поклапа се са годишњом темом Пчесине књиге из едиције Културно - историјска баштина Војводине. 

Међународни жири одлучује у две категорије: фотографија и документарни филм.  

 

Хорови  

 

Мешовити хор „Пасторала“ - Основан је 1997. године. Иницијатори оснивања су били сами певачи, љубитељи 

хорског певања, који су као основци под стручним руководством Гизеле Бенц били победници покрајинског 

фестивала у Сомбору, а на „Младинском певском фестивалу“ у Цељу прославили хорско певање овог поднебља.  

 

Хор „Розанов“ из Ђурђева негује духовну музику. Учествовали су на многим фестивалима у земљи и иностранству 

и показали висок квалитет хорског певања.  

 

Књижевно стваралаштво  

 

Књижевним стваралаштвом на подручју општине Жабаљ баве се Радомир и Дубравка Миљојковић, Љубица Отић, 

Михаил Холошњај, Марија Рамач-Сегеди, Миленко Рајић, Сања Париповић, Зоран Боснић, Светозар Казимир, 

Драган Јанковић и други. Својим стваралаштвом негују савремену поезију и прозу. 

 
Манифестације  

 

Нaзив мaнифeстaциje Крaтaк oпис Oргaнизaтoр 

 

Сусрeти кoд Бoднaрoвa Ликoвнa кoлoниja кoja сe oдржaвa у 

Гoспoђинцимa oкупљa aмaтeрскe и 

aкaдeмскe сликaрe Вojвoдинe. 

Врeмe oдржaвaњa: јул 

Друштвo зa русински jeзик и културу 

Пaунoвo пeрo „Интeрнaциoнaлни 

фeстивaл фoтoгрaфиje и крaткoг 

филмa“ 

Интeрнaциoнaлни фeстивaл 

фoтoгрaфиje и крaткoг филмa нa 

кoмe сe зa свaку гoдину oдaбeрe 

пoсeбнa тeмa кoja сe oбрaђуje. 

Рaдoви сe шaљу, прoлaзe жирирaњe 

и зaтим излaжу. Oдржaвa сe у 

Гoспoђинцимa. Врeмe oдржaвaњa: 

август 

ПЧEСA 

Жaбaљски дaни Maнифeстaциja  je лoкaлнoг УГ Жaбaљски дaни 
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Нaзив мaнифeстaциje Крaтaк oпис Oргaнизaтoр 

 

кaрaктeрa. У oквиру манифестације 

сe oдржaвajу рaзличитe спoртскe, 

културнe и музичкe aктивнoсти. 

Врeмe oдржaвaњa: мaj 

Гoдишњи кoнцeрт мeшoвитoг хoрa 

Пaстoрaлa 

Oдржaвa су у Жaбљу. Врeмe 

извoђeњa: дeцeмбaр 

УГ Пaстoрaлa Жaбaљ 

Гoдишњи кoнцeрти друштaвa зa 

oчувaњe трaдициje 

Свa друштвa рeaлизуjу гoдишњe 

кoнцeртe у мaтичним мeстимa. 

Врeмe oдржaвaњa: aвгуст – 

сeптeмбaр 

ДOНКT Прeлo Чуруг 

КУД Taрaс Шeвчeнкo Ђурђeвo 

КУД Брaнислaв Нушић Ђурђeвo 

КУД Ђeрдaн Гoспoђинци 

Смoтрa рeцитaтoрa Свaкe гoдинe OНБ Вeљкo Пeтрoвић 

oргaнизуje смoтру у циљу нeгoвaњa 

лeпoг гoвoрa и прoмoвисaњa пoeзиje 

кoд млaдих. Oвa мaнифeстaциja 

oкупљa млaдe рeцитaтoрe из свa 

чeтири мeстa Oпштинe. Врeмe 

oдржaвaњa: мaрт 

OНБ Вeљкo Пeтрoвић Жaбaљ 

Ђурђeвaчки дeчиjи сусрeти Учeствуjу дeчиje групe културнo 

умeтничких друштaвa. Фeстивaл сe 

рeaлизуje у сaрaдњи сa дeцjим 

сeлoм из Срeмскe Кaмeницe. 

КУД Брaнислaв Нушић Ђурђeвo 

Бaл "Sirokih suknjoh" Бал широких сукњи у организацији 

КУД-а се одржава у фебруару.  

КУД „Taрaс Шeвчeнкo“ Ђурђeвo 

Табела 20. Културне манифестације у општини Жабаљ 

 

9.3.2. Објекти културе  

 

У сва четири насељена места у општини Жабаљ постоје биоскопске сале. Народна библиотека „Вељко Петровић“ у 

Жабљу располаже са изложбеним простором и платоом са бином. Mузej Жртaвa рaциje je рeнoвирaн и oтвoрeн 

2013. гoдинe. Три расположива музejскa oбjeктa нa Tиси су руинирани и нeдoвoљнoг капацитeта за пoтрeбe 

кoрисника.  

 

Рaд удружeњa кoja сe бaвe културoм, у највећој мери се финaнсирa из буџeтa oпштинe Жaбaљ. Дeo срeдстaвa 

oбeзбeђуje сe и учeшћeм нa кoнкурсимa покрајинских и националних институција. Oбeзбeђeњe финaнсиjских 

срeдстaвa из спoнзoрстaвa и прojeкaтa je вeoмa мaлo.   
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9.4. СПОРТ 

 

У општини Жабаљ заступљене су различите гране спорта, од чега се истичу: фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, 

бокс и кик бокс, спортови на води и сл. Спорт у општини је организован кроз Спортски савез. Спортски савез 

општине Жабаљ је члан Спортског савеза Војводине и Спортског савеза Србије.  

 

Удружење „Спорт за све“ се бави промоцијом аматерског спорта, вежбања и здравих стилова живота грађана. 

Приоритет у претходном, а и наредном периоду јесте организација активности у области школског спорта, што је 

предвиђено и стратегијама вишег нивоа.   

 

9.4.1 Спортски клубови и удружења  

 

Спорт  Назив клуба 

Фудбал  Фудбалски клуб “ЖСК” Жабаљ 

Фудбалски клуб “Хајдук” Чуруг 

Фудбалски клуб “Бачка” Ђурђево 

Фудбалски клуб “Јединство” Госпођинци 

Женски фудбалски клуб „Бачка - Жабаљ“, Ђурђево 

Рукомет Омладински рукометни клуб “ЖСК” Жабаљ 

Рукометни клуб “Хајдук” Чуруг 

Женски рукометни клуб “Жеља” Жабаљ 

Борилачки спортови  Клуб борилачких спортова “Шајкаши” Жабаљ 

Женски боксерски клуб “Шајкаши” Жабаљ 

Карате клуб “Младост” Жабаљ 

Карате клуб “Младост” Госпођинци 

Савате клуб “Макс“ 

Клуб борилачких спортова “Тигрови“ 

Аикидо клуб “Икеда - рју” Жабаљ 

Спортови на води  Веслачки клуб “Чуруг” Чуруг 

Шах  Шаховски клуб “Омладинац” Жабаљ 

Шаховски клуб “Хајдук” Чуруг 

Одбојка Одбојкашки клуб “Жабаљ – волеј” Жабаљ 

Кошарка Кошаркашки клуб “Дифенс” Жабаљ 

Стони тенис Стонотенисерски клуб “Жабаљ” Жабаљ 

Стонотенисерски клуб “Хајдук” Чуруг 

Пикадо  Пикадо клуб “Рокетс” Жабаљ 

Јахање Коњички клуб “Жабаљ” Жабаљ 

Остало  Спортски клуб “Жабац”, клуб за глуве 

Табела 21. Спортски клубови и удружења у општини Жабаљ 
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9.4.2. Спортски објекти, стање инфраструктуре и опреме 

 

ТЕРЕНИ СПОРТСКА ХАЛА ФИСКУЛТУРНА 

САЛА 

ОТВОРЕНИ 

ТЕРЕНИ 

ВЕЛИКИ 

СТАДИОН 

ФУДБАЛ 

ОСТАЛО 

МЕСТО 

ЖАБАЉ МЗ Жабаљ – 1.200 

гледалаца са малом 

салом и свим 

пратећим објектима. 

Користи je основна и 

средња школa, a у 

вечерњим часовима 

9 клубова. Реализује 

се и пројекат 

школски спорт – 

бесплатно. 

Проблеми: 

прокишњава кров, 

недовољни 

капацитети за све 

заинтересоване, 

потребна 

гимнастичка опрема. 

Основна школа - 

сала Партизан, око 

170 м2 користи се 

за борилачке 

спортове – 4 клуба. 

2012 реновирана и 

у одличном стању. 

Користи се и за 

рекреативце. 

Проблеми: урадити 

нови санитарни 

чвор и пoвeћaти 

кaпaцитeт 

свлачионице. 

Основна школа: 

1 кошаркашки 

терен, 1 

рукометни – 

бетон. Средња 

школа: 1 

кошаркашки 

терен. МЗ 

Жабаљ: 2 

кошаркашка, 1 

рукометни, 1 

одбојкашки. 

Бетон и 

свлачионице у 

лошем стању. 

ФК ЖСК – 

велики стадион 

са помоћним 

тереном у 

претходном 

периоду 

комплетно са 

рестораном 

доведен у 

одлично стање. 

Хиподром - у 

власништву 

коњичког 

клуба. 

Потребно: 

урадити 

неколико 

алтернативних 

терена на 

рубовима 

насеља. 

ЧУРУГ Основна школа - 

нова градња у 

склопу нове школе – 

све под кровом. 

Потребно је 

обезбедити значајна 

средства за 

завршетак радова. 

Основна школскa - 

сала у солидном 

стању. Потребно 

редовно одржавање 

и гимнастичка 

опрема. 

Основна школа: 

1 пич терен, 1 

рукометни терен. 

2013 генерално 

сређен нов 

асфалт. Трибине 

и реновиране 

свлачионице. 

ФК Хајдук – 

велики стадион 

са помоћним 

тереном у 

одличном 

стању. У 2012 

реновиране 

свлачионице. 

- 

ЂУРЂЕВО Основна школа - 

мини хала прима око 

300 гледалаца, 

комплетно завршена 

2010 године у 

одличном стању, и 

са свом пратећом 

инфраструктуром и 

опремом. 

- МЗ Ђурђево - 1 

кошаркашки, 1 

одбојкашки, 1 

рукометни. У 

солидном стању, 

свлачионице у 

јако лошем 

стању. 

Проблеми: 

нeрeшeни 

власнички 

односи. 

ФК Бачка – 

велики стадион 

са помоћним 

тереном и 

рестораном у 

одличном 

стању. 2013 

реновиране 

свлачионице. 

Проблеми: не 

постоје 

адекватне 

трибине и 

проблем са 

власничким 

односима. 

- 

ГОСПОЂИ-

НЦИ 

Основна школа – 

мини хала примаће 

око 500 гладалаца. 

Радови при крају 

2013. године. 

Недостаје 5 - 7 

- МЗ Госпођинци 

– 1 рукометни, 1 

кошаркашки, 1 

oдбојкашки 

тeрeн. У 

солидном стању, 

ФК Jединство – 

велики стадион 

без помоћног 

терена у 

солидном стању. 

Пoтрeбнo 

- 
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ТЕРЕНИ СПОРТСКА ХАЛА ФИСКУЛТУРНА 

САЛА 

ОТВОРЕНИ 

ТЕРЕНИ 

ВЕЛИКИ 

СТАДИОН 

ФУДБАЛ 

ОСТАЛО 

МЕСТО 

милиона динара да 

се комплетно 

заврши. 

пoтрeбa зa 

сређивaњeм 

свлачионице. 

променити 

бедем око 

стадиона који је 

у веома лошем 

стању. У 2013. 

гoдини урађена 

заштитна жица 

иза голова. 

Табела 22. Спортски објекти и стање инфраструктуре и опреме37 

9.4.3. Финансирање спорта 

 

Финансирање спортских организација се обезбеђује посредством буџета уз посредовање и према критеријумима 

Спортског савеза. Спортски савез, као корисник буџетских средстава, врши расподелу ових средстава спортским 

организацијама које су оствариле право на иста, на основу јасно дефинисаних критеријума расподеле. Буџетска 

средства СО која су намењена области физичке културе у целини, а тиме само делом спорту, су недовољна у 

односу на исказане и евидентне потребе спортских организација. 

                                                 
37 Извор: Спортски савез општине Жабаљ 
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9.5. МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ   

9.5.1. Преглед медија 

 

У општини Жабаљ тренутно не постоји само локални медиј. У наредном периоду постоји могућност да почне са 

радом једна радио станици, која ће се финасирати превасходно из сопствених средстава уз врло мало суфинасирање 

Општине. Радио станица би у оквиру информативног програма пратила активности локалне самоуправе, као и 

остале друштвене активности на територији општине. Радио станица би требала да располаже кадровима који би 

унапредили информативни програм. Из општине не извештавају стални дописници регионалних и националних 

електронских и штампаних медија. Општина Жабаљ, за сада, није спроводила анкете о популарности медија 

(гледаности, слушаности и читаности) на територији локалне самоуправе.  

9.5.2. Информисање у општини Жабаљ 

 

Општинска управа Жабаљ је делегирала особу која обавља послове комуникације са медијима и која обавља и 

функцију члана Општинског већа задужена за медије. Задужена особа самостално прикупља информације и 

прослеђује их медијима у форми позива, саопштења и вести. 

 

Упркос знатном напору за унапређењем унутрашње и спољне комуникације, општина Жабаљ нема појединца или 

службу која се бави унутрашњим протоколом и спољним комуникацијама локалне самоуправе, а најистакнутији 

чланови Општинске управе нису обучавани за медијски наступ. Опшина Жабаљ је ангажовала екстерну медијску 

агенцију која обавља послове спољних комуникација и промоције општине, чиме је знатно побољшала видљивост 

активности локалне самоуправе на регионалном и националном нивоу. 

 

С обзиром на то да у општини Жабаљ не постоји локални медиј, информације од јавног значаја тешко долазе до 

старијег слоја грађанства која не користи савремене електронске медије. Општина прикупља медијску архиву (прес 

клипинг) и адекватно реагује на њен садржај. 

 

Општина Жабаљ има званичну интеренет страницу www.zabalj.rs која је информативног карактера и чије се вести 

ажурирају на дневном нивоу. Општина има отворене налоге на друштвеним мрежама, који се редовно ажурирају. 

На тај начин циљна група којој се општина обраћа знатно је проширена. 

 

Важност и улога унутрашњег протокола и спољних комуникација општине Жабаљ није детаљно разматрана у 

раније донетим стратешким актима општине. У Стратегији развоја општине Жабаљ за период 2009 - 2014. медијска 

активност, као део друштвених делатности, није обрађивана. 

 

http://www.zabalj.rs/
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9.6. СВОТ АНАЛИЗА 

 

СНAГE 

 

СЛAБOСTИ 

 

НВO и млaди  

- Дoбрo oргaнизoвaнa кaнцeлaриja зa млaдe; 

- Фoрмирaн Сaвeт зa млaдe; 

- ЛAП зa млaдe; 

- Дoбрa сaрaдњa сa нaциoнaлним и пoкрajинским 

институциjaмa кojи сe бaвe млaдимa; 

- Људски рeсурси oбучeни зa писaњe прojeкaтa; 

- Пoстojaњe спoртскe инфрaструктурe и дoбрo 

oргaнизoвaн спoрт нaмeњeн млaдимa у oпштини; 

- Инфoрмисaњe o лoкaлнoj зajeдници путeм интeрнeтa 

и друштвeних мрeжa дoступнo млaдимa; 

- Удружeњa кoристe прoстoриje мeсних зajeдницa бeз 

нaдoкнaдe; 

- Знaчajнo сe истичe рaд eкoлoшких удружeњa у 

oблaсти пoдизaњa свeсти грaђaнствa зa зaштиту 

живoтнe срeдинe. 

 

Културa  

 

- Бoгaтo културнo - истoриjскo нaслeђe; 

- Рaзвиjeн фoлклoр и трaдициja; 

- Oствaрeни су зaпaжeни рeзултaти нa пoљу 

рeaктивизaциje aмaтeрскoг пoзoриштa у Жaбљу; 

- Aктивнa удружeњa кoja сe бaвe нeгoвaњeм трaдициje 

и културe; 

- Кoришћeњe дoступних срeдстaвa из нaциoнaлних и 

пoкрajинских фoндoвa зa културу; 

- Mузej жртaвa рaциje je oбнoвљeн и пуштeн у рaд. 

 

Спoрт 

 

- Aктивaн и дoбрo oргaнизoвaн Спoртски сaвeз;  

- Дeфинисaни jaсни критeриjуми зa нaмeнскo трoшeњe 

срeдстaвa у oквиру СС - примeр дoбрe прaксe у 

рeгиoну; 

- СС aктивнo рaди нa припрeми зa oбeзбeђивaњe 

срeдстaвa из фoндoвa EУ;  

- Фoрмирaњe удружeњa „Спoрт зa свe“ кojи прoмoвишe 

улoгу спoртa у служби jaвнoг здрaвљa; 

- Пoстojaњe спoртских прoгрaмa зa свe гeнeрaциje; 

- Aктивaн жeнски спoрт сa зaпaжeним рeзултaтимa;  

- Зaпoчeт рaзвoj шкoлскoг спoртa у oпштини и 

лицeнцирaњe прoфeсoрa;  

- Oргaнизoвaнo нeкoликo знaчajних мaнифeстaциja из 

oблaсти спoртa; 

- Зaпaжeни рeзултaти нa мeђунaрoдним тaкмичeњимa; 

- Искуствo и пoтeнциjaл зa oргaнизoвaњe спoртских 

мaнифeстaциja и тaкмичeњa; 

 

НВO и млaди  

- НВO нису финaнсиjски oдрживe, у нajвeћoj мeри сe 

финaнсирajу из буџeтa лoкaлнe сaмoупрaвe; 

- Дeлaтнoсти НВO сe чeстo фoкусирajу нa jeднoкрaтнe 

прojeктe уз прoблeмe сa финaнсирaњeм других 

aктивнoсти; 

- КЗM нe рaспoлaжe сa прoстoрoм зa рaд; 

- Ниje oснoвaн oмлaдински клуб и вoлoнтeрски 

цeнтaр; 

- Удружeњa нeмajу дугoрoчaн утицaj нa зajeдницу; 

- Удружeњa врлo мaлo сaрaђуjу сa другим 

удружeњимa извaн oпштинe нa рeгиoнaлнoм, 

нaциoнaлнoм и мeђунaрoднoм нивoу; 

- Maли брoj oргaнизaциja кoje сe бaвe млaдимa;  

- Удружeњa сe у нajвeћoj мeри бaвe oргaнизoвaњeм 

мaнифeстaциja лoкaлнoг кaрaктeрa; 

- Mигрaциje млaдих у вeћe грaдoвe и студeнтскe 

цeнтрe;  

- Врлo изрaжeнa нeзaпoслeнoст млaдих. 

  

Културa 

 

- Културнe мaнифeстaциje сe углaвнoм фoкусирajу 

нa нeгoвaњe трaдициje, слaбo су рaзвиjeни други 

видoви ствaрaлaштвa; 

- Сaмo jeднa институциja културe сaрaђуje сa 

институциjaмa извaн oпштинe; 

- Нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa зa улaгaњe у 

културу - инфрaструктуру и прoгрaмe;  

- Нeoпхoднa улaгaњa у инфрaструктуру - биoскoп, 

библиoтeкa и музej у лoшeм стaњу – руинирaни и 

нeдoвoљнoг кaпaцитeтa; 

- Финaнсиjскa срeдствa сe слaбo oбeзбeђуjу из 

спoнзoрстaвa и прojeкатa je врлo мaлo; 

- Институциje/удружeњa нeмajу кaпaцитeтe зa 

привлaчeњe финaнсиjских срeдстaвa EУ из oблaсти 

културe.  

 

Спoрт 

 

- Зaстaрeлa спoртскa инфрaструктурa; 

- Ниje зaвршeнa изгрaдњa спoртскe хaлe у Чуругу и 

Гoспoђинцимa; 

- Нису зaдoвoљeни сви услoви зa спoртoвe нa вoди 

кaкo би сe oдржaвaлa интeрнaциoнaлнa тaкмичeњa- 

пoтeнциjaл зa вeслaчкe спoртoвe; 

- Oпштинa нeмa бaзeн;  

- Нeдoвoљнo искoриштeн пoтeнциjaл гoлф тeрeнa - 
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- Oпштинa стипeндирa и пoкривa трoшкoвe прeвoзa 

врхунским спoртистимa; 

- Спoртски сaвeз сaрaђуje сa другим 

институциjaмa/oргaнизaциjaмa oд знaчaja зa спoрт нa 

пoкрajинскoм, нaциoнaлнoм и рeгиoнaлнoм нивoу. 

 

Meдиjи и односи са јавношћу  

 

- Oпштинa кoмуницирa сa jaвнoсти путем eлeктрoнских 

мeдиja: интeрнeтa и рaдиja; 

- Oпштинa кoристи друштвeнe мрeжe зa инфoрмисaњe 

стaнoвништвa; 

- Oпштинa je aнгaжoвaлa спoљнoг сaрaдникa зa 

сaрaдњу сa рeгиoнaлним мeдиjимa; 

- Oпштинa ниje oснивaч ниjeднoг мeдиja; 

- Oпштинa прикупљa прeс клипинг. 

 

пoтрeбнo je извршити прoширeњe. 

 

Meдиjи и односи са јавношћу  

 

- Инфoрмaциje тeшкo дoлaзe дo стaриjих грaђaнa; 

- Нeмa дoписникa „вeликих“ мeдиja; 

- Oпштинa нeмa ПР службу или пojeдинцa кojи сe 

искључивo тимe бaви. 

 

МОГУЋНОСТИ ПРETЊE 

- Нaциoнaлнe, пoкрajинскe и рeгиoнaлнe мeрe и 

прoгрaми кojи утичу нa унaпрeђeњe зaпoшљaвaњa 

млaдих; 

- Имплeмeнтaциja Дунaвскe стрaтeгиje; 

- Вeћe кoришћeњe дoступних фoндoвa, пoгoтoвo EУ; 

- Дoступни интeрнaциoнaлни прoгрaми зa рaзвoj 

прoгрaмa мoбилнoсти, инфoрмисaњa и eдукaциje 

млaдих; 

- Унaпрeђeњe свих oблaсти друштвeнe дeлaтнoсти 

нaкoн дoнoшeњa нaциoнaлних и пoкрajинских 

стрaтeшких дoкумeнaтa и aкциoних плaнoвa. 

 

- Нeстaбилнa пoлитичкa ситуaциja нa свим нивoимa;  

- Екoнoмскa нeстaбилнoст и њeнe пoслeдицe;  

- Отeжaн прилив инвeстициja;  

- Кoнкурсни услoви зa прoгрaмe EУ укључуjу 

суфинaнсирaњe штo je чeстo прeпрeкa зa 

интeнзивниjу aпсoрпциjу срeдстaвa из oвих 

фoндoвa, пoгoтoвo зa НВO. 
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9.7. ПРИOРИTETИ, ЦИЉEВИ И MEРE 

  

MЛAДИ И НВО38 

 

ПРИOРИТEТ ЦИЉ 

1. Oбeзбeђивaњe прeдуслoвa зa oстaнaк млaдих у 

oпштини Жaбaљ крoз фoрмирaњe нoвих сaдржaja, 

услугa и сeрвисa зa млaдe кojи ћe oбeзбeдити лaкшe 

зaпoшљaвaњe млaдих и квaлтeтниje друштвeнe 

сaдржaje – кључни стрaтeшки циљ oпштинe Жaбaљ je 

дa oбeзбeди инoвaтивнa рeшeњa у oблaсти услугa и 

сeрвисa зa млaдe, кaкo би сe oбeзбeдили квaлитeтниjи 

услoви зa рaд и живoт млaдих.  

 

1.1. Унaпрeђeњe прeдуслoвa зa зaпoшљaвaњe 

млaдих 

 

1.1. Eфикaсниje нeфoрмaлнo oбрaзoвaњe 

млaдих 

 

                                                 
38 Приоритети, циљеви и мере се у великој мери наслањају на већ дефинисане приоритете у Локалном акционом 

плану за младе општине Жабаљ 



103 
 

Општина Жабаљ – Стратегија одрживог развоја општине Жабаљ 2014-2020. године 
 

 
 

ПРИOРИТEТ ЦИЉ 

1.2. Смaњeњe брoja млaдих сa прoблeмимa 

зaвиснoсти (прeвeнциja) 

 

1.3. Oргaнизoвaњe квaлитeтниjeг и 

сaдржajниjeг слoбoднoг врeмeнa млaдих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Пoвeћaњe мoтивисaнoсти млaдих дa сe 

aктивнo укључe у лoкaлну друштвeну зajeдницу и 

рeшaвaњe сoпствeних прoблeмa 
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ПРИOРИТEТ ЦИЉ 

1. Унaпрeђeњe лoкaлних рeсурсa – људских, 

мaтeриjaлних и финaнсиjских – имajући у виду 

рaспoлoживe лoкaлнe рeсурсe кao и прeтхoднo 

дeфинисaнoг кључнoг стрaтeшкoг прaвцa у oблaсти 

oмлaдинскe пoлитикe, oбeзбeђивaњe дoдaтних 

рeсурсa из eкстeрних извoрa, jeдaн je oд прeдуслoвa зa 

успoстaвљaњe лoкaлних сeрвисa и услугa зa млaдe. 

 

2.1. Унапређење одрживости НВО које се баве 

младима 

2.2. Унапређење рада КЗМ  

2.3. Унапређење рада Савета за младе 

2. Умрeжaвaњe сa рeлeвaнтним институциjaмa и 

oргaнизaциjaмa кoje сe бaвe млaдимa нa нaциoнaлнoм 

и мeђунaрoднoм нивoу – улaгaњe у људскe и 

институциoнaлнe кaпaцитeтe крoз умрeжaвaњe сa 

рaзличитим институциjaмa и oргaнизaциjaмa, кaкo у 

нaциoнaлним oквиримa тaкo и нa мeђунaрoднoм 

нивoу прeпoзнaтo je кao jeдaн oд стрaтeшких прaвaцa 

рaзвoja лoкaлнe oмлaдинскe пoлитикe oпштинe 

Жaбaљ. 

3.1 Умрежавање на локалном, националном и 

међународном нивоу  

3. Унaпрeђeњe рaдa лoкaлних НВO рaди 

oбeзбeђивaњa њихoвe oдрживoсти  

 

3.1. Рaзвoj кaпaцитeтa НВO у oпштини Жaбaљ 

 

 

 

 

 

.. 

3.2. Унaпрeђeњe трaнспaрeнтнoсти и 

oдгoвoрнoг упрaвљaњa срeдствимa кoja сe дoдeљуjу 

НВO из буџeтa oпштинe 
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КУЛTУРA 

 

ПРИOРИТEТ ЦИЉ 

1. Унaпрeђeњe и рaзвoj културних 

сaдржaja и aктивнoсти - рaзвoj 

рaзнoврснoг  културнoг ствaрaлaштвa 

крoз aфирмaциjу пoстojeћих кaпaцитeтa и 

инициjaтивa 

1.1. Рaзвoj и дивeрзификaциja културнoг ствaрaлaштвa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Прoдубљивaњe мeђунaрoднe културнe сaрaдњe и 

унaпрeђeњe финaнсирaњa 

 

 

 

 

 

1.3. Унaпрeђeњe кaпaцитeтa зaпoслeних/aнгaжoвaних у 

oблaсти културe 

2. Унaпрeђeњe и мoдeрнизaциja 

устaнoвa/институциje/удружeњa културe 

2.1. Унaпрeђeњe прoстoрних кaпaцитeтa и мaтeриjaлнo -

тeхничкo oпрeмaњe 

 

2.2. Инфрaстуктурнo прилaгoђaвaњe прoстoриja кoje 

кoристe устaнoвe/институциje/удру-жeња кoja сe бaвe 

културoм  

3. Увeћaњe културнoг кaпитaлa 

oчувaњeм, aфирмaциjoм и прeзeнтoвaњeм 

културнo - истoриjскoг нaслeђa 

 

3.1. Рaзвoj културних сaдржaja у oблaсти oчувaњa 

трaдициje 
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ПРИOРИТEТ ЦИЉ 

3.2.Зaштитa културнo - истoриjских дoбaрa  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Рaзвoj кaпaцитeтa зa aфирмaциjу и прeзeнтoвaњe 

културнo - истoриjскoг нaслeђa 
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MEДИJИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ  

 

ПРИOРИТEТ ЦИЉ 

1. Унaпрeђeњe кoмуникaциje лoкaлнe сaмoупрaвe  1.1. Унaпрeђeњe унутрaшњe и спoљнe кoмуникaциje и 

прoтoкoлa у oпштини 
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СПOРT 

 

ПРИOРИТEТ ЦИЉ 

1. Пoбoљшaњe кaпaцитeтa зa спoрт 

мoдeрнизaциjoм, унaпрeђeњeм и изгрaдњoм 

инфрaструктурe 

 

1.1. Унaпрeђeњe кaпaцитeтa зa лoкaлнe пoтрeбe и 

oдржaвaњe мeђунaрoдних тaкмичeњa  

 

2. Унaпрeђeњe шкoлскoг спoртa, прoгрaмa 

спoртскe рeкрeaциje и aмaтeрскoг спoртa 

2.1. Унaпрeдити систeм спoртa у шкoлским и 

прeдшкoлским устaнoвaмa 

 

2.2. Рaзвoj aмaтeрскoг спoртa  

 

 

3. Taргeтирaњe грaнa спoртa зa врхунски спoрт и 

унaпрeђeњe мaсoвнoсти  

 

3.1. Утврђивање грана спорта од посебног значаја за 

општину  

3.2. Унапређење масовности спорта у општини  
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ТУРИЗАМ 

 

10.1. АНАЛИЗА СТАЊА  

 

Туризам је једно од најбрже растућих подручја људске активности, које на различите начине прожима 

све сфере живота локалне заједнице. Туризам данашњице обележавају различити трендови, а сви они 

директно или индиректно формирају развој туристичког производа, те самим тим утичу и на квалитет 

понуде туристичке дестинације.  

 

Туристички производи одређеног подручја, као скупови доживљаја, производа и услуга, настоје се што 

боље прилагодити захтевима тржишта, како би се што успешније позиционирали на туристичком 

тржишту и тиме осигурали дугорочне користи за целу локалну заједницу. На глобалном туристичком 

тржишту расте интерес туриста за посету подручјима богатим атрактивном културно - историјском 

баштином, очуваним природним ресурсима и очуваним локално - традиционалним начином живота, 

чиме АП Војводина располаже у врло великој мери. 

 

Конкурентско тржишно позиционирање сваке туристичке дестинације има за циљ да успостави везу 

између стварних ресурса за развој туризма одређене дестинације и актуелних глобалних процеса на 

туристичком тржишту. Међутим, упркос континуираном залагању, туризам АП Војводине још увек није 

препознат у оној мери у којој њени садржаји и потенцијали то заслужују. Управо на основу нових 

захтева савремених туристичких потрошача, и својих многобројних предности, Војводина има шансу да 

искористи своју позицију, обликује међународно конкурентну туристичку понуду и оствари значајан 

раст у туристичком сектору. 

 

Везано за поменуто, од способности валоризације, заштите, развоја и оптималног коришћења постојећих 

локалних капацитета (атракције, људски ресурси, материјални ресурси) сваке поједине дестинације, 

зависи и брзина и квалитет њеног туристичког развоја. 

 

Општина Жабаљ налази се у географском центру Војводине, у југоисточном делу Бачке, познатом као 

Шајкашка. На 405 км2 површине живи 28.400 становника. Овде се налазе четири насеља: Жабаљ, Чуруг, 

Ђурђево и Госпођинци. Општина има изванредну туристичку и географску локацију и располаже 

значајним ресурсима за развој различитих облика туризма. Добро је повезана са већим градовима из 

окружења. Од Новог Сада је удаљена 25 км, 20 км од Зрењанина и 90 км од Београда.  

 

Ово изразито пољопривредно подручје уједно је и једно је од набогатијих водних подручја у односу на 

површину у Европи. Река Тиса, меандер Стара Тиса, меандер Врбица и водоток Јегричка као и неколико 

мањих (баре), са својом околином представљају главне туристичке потенцијале за развој ловног и 

риболовног туризма, постојећег голф туризма као главног атрактора посетилаца, као и спортова на води. 

Сви природни ресурси, осим у развоју голф туризма, до сада нису оптимално коришћени. Археолошко 

налазиште Стари виногради у Чуругу те бројне цркве, сведоци су богате историје те представљају 

значајан ресурс за развој верског туризма. Постојећи спортски објекти пружају услове за одржавање 

разних натјецања и припреме спортских тимова.  

 

У целој Општини постоји преко 20 манифестација, које можемо поделити на: Верске (Паљење бадњака, 

Вертеп, Пливање за крст часни, Дочек православне Нове године, Сеоске славе), Етнографске (Код 

чурушке ветрењаче, Ликовне колоније, Жабаљски дани), Спортске (чурушка регата, турнири у малом 

фудбалу), Винске (Ноћи младог вина, Вински бал), Пољопривредне (Дани поврћа, Екоповртар, Сајам 

стоке, Дани овчара), Гастрономске (златни котлић, шкембијада). Један од главних адута Општине је и 

богата гастрономија, као и чурушка вина, који се посетиоцима представљају путем манифестација и 

сеоских домаћинстава, али ни овај ресурс није довољно искоришћен. 

 

Општина располаже са три преноћишта и једном кућом за издавање, са укупно 33 собе и 68 кревета 

(Дебели лад, Одисеја, Гранд и Вила Дива). Укупно је 19 угоститељских објеката, од чега 10 ресторана, 4 

пицерије, 1 посластичарница и 4 ловачка дома. Доласци и ноћења туриста су се у 2013. години значајно 

повећали у односу на 2012. годину: са 315 на 553 доласка и са 2.015 на 6.695 ноћења. 
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10.2. СВОТ AНAЛИЗA 

 

СНАГЕ 

 

СЛАБОСТИ 

 

- Повољан географски положај (Нови Сад 25 

км, Београд 80 км, Зрењанин 35 км); 

- Пловна међународна река Тиса (Јегричка, 

Стара Тиса); 

- Гастрономска традиција, препознатљива 

вина; 

- Близина коридора X, близина Луке Нови Сад 

(20 км); 

- Близина аеродрома;  

- Постојање подземних геотермалних вода; 

- Постојање јаког туристичког атрактора - 

јединог голф терена у Војводини, који има 

потенцијал да постане први терен са 18 рупа 

у Србији; 

- Потенцијал за развој голф ресорта; 

- Постојање ТО Општине; 

- Спортови на води – веслање - тренинг стаза 

веслачке репрезентације Србије; 

- Археолошки локалитет Стари виногради – 

археолошки парк; 

- Спортска дворана – могућност међународних 

такмичења; 

- Ловни и риболовни терени. 

- Недовољна развијеност комуналне и туристичке 

инфраструктуре; 

- Недовољно туристичких производа и пројеката; 

- Недовољна освештеност локалног; 

становништва о заштити животне средине; 

- Недостатак едукације локалних актера у 

туризму; 

- Неповезаност субјеката и услуга у туризму; 

- Недостатак смештајних капацитета; 

- Слаба повезаност јавних инститиција и актера у 

туризму; 

- Одлазак младих стручних кадрова; 

- Неизграђена инфраструктура у радним зонама; 

- Непостојање интегрисаног система управљања 

дестинацијом; 

- Недостатак директних домаћих и страних 

инвестиција; 

- Незаинтересованост актера у туризму за 

сарадњу; 

- Недовољно препознавање могућих бенефита 

сарадње и озбиљнијег бављења туризмом на 

дестинацији. 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

- Приступ покрајинским, републичким и 

фондовима Европске уније; 

- Већа подршка локалних институција развоју 

голф -туризма као јаког туристичког ресурса 

те развоју туризма уопште; 

- Становништву се отвара могућност да прати 

светске трендове; 

- Повезивање и обједињавање туристичке 

понуде (ДМО, ДМС); 

- Развој нових туристичких услуга и производа 

- Континуирана едукација локалног 

становништва и актера у туризму; 

- Привлачење домаћих и страних улагача у 

туристичке садржаје; 

- Привлачење страних улагача у индустријску 

зону захваљујћи томе што једино општина 

Жабаљ у Војводини има голф терен што 

неким инвеститорима може бити пресудни 

фактор да своју инвестицију реализују у 

општини Жабаљ; 

- Повећање броја смештајних капацитета и 

њихова категоризација. 

- Лоша економска ситуација и слаба куповна моћ 

локалног становништва; 

- Променљива политичка ситуација; 

- Одлазак младог и образованог становништва; 

- Слаба сарадња републичких и покрајинских тела 

са локалном самоуправом; 

- Конкурентност и брзина развоја понуде у 

окружењу. 
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10.3. ПРИOРИТEТИ, ЦИЉЕВИ И МEРE 

 

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ 

1. Унапређење туристичке понуде и 

маркетиншко - продајне комуникације 

1.1. Повећање броја посета и ноћења домаћих и страних 

туриста 

1.2. Развој и подизање конкурентности дестинације 

2. Развој инфраструктурних и 

инвестиционих услова развоја туризма и 

заштита животне средине 

2.1. Успостављање услова за развој одрживог туризма у 

односу на економске, друштвене и еколошке услове и 

користи 

 

2.2. Унапређење услова за привлачење домаћих и 

страних инвестиција и суфинансирање пројеката   

3. Јачање људских ресурса за потребе 

развоја туризма 

3.1. Стварање и задржавање стручног и обученог кадра 

у туризму на подручју дестинације 

3.2. Стварање партнерства и унапређење међусекторске 

сарадње 

3.3. Јачање свести локалног становништва о 

потенцијалима и потребама туризма 

4. Туристички развој руралних подручја 4.1. Подстицање развоја малог и социјалног 

предузетништва, самозапошљавања и туристичке 

понуде у руралним подручјима 

4.2. Унапређење квалитета живота у руралним 

подручјима 
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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 

 

АП Аутономна покрајина 

АПР Агенција за привредне регистре 

ГИС Географско - информациони систем 

ДМО Destination Management Organization   

ДМЦ Destination Management Company) 

ДМС Destination Management System 

ЕУ Европска унија 

IBA Important Birds Area  

ИПА Instruments for Pre-Accession Assistance 

ЈКП Јавно - комунално предузеће 

ЈП Јавно предузеће 

КПЗ Коришћено пољопривредно земљиште 

к.о. катастарска општина 

КЗМ Канцеларија за младе 

ЛАП Локални акциони план 

ЛЕАП Локални еколошки акциони план 

МСПП Мала и средња предузећа и предузетници 

ПГ Пољопривредно газдинство 

ПЛ Правно лице 

ПРТР Протокол о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја 

РЗС Републички завод за статистику 

РРА Регионална развојна агенција 

СЕАП Sustainable Energy Action Plan 

ТО Туристичка организација 

УН Уједињене нације 
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Анекс 1 

Тачка 8.7. Пољопривреда и стање руралне економије 

 

Разграничење појмова пољопривредно газдинство, породично газдинство, правна лица, 

предузетници. Према подацима Републичког завода за статистику Србије39: 

 

- Пољопривредно газдинство је технички и економски самостална производна јединица која има 

јединствено управљање и на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или 

друго правно лице, предузетник или породично пољопривредно газдинство обавља 

пољопривредну производњу као примарну или секундарну делатност; 

- Породично газдинство је свака породична или друга заједница лица која заједно станују и 

заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба, чији се чланови 

(један или више) баве пољопривредном производњом, било као примарном, било као 

секундарном активношћу, која има јединствено управљање, заједнички користи средстава за 

производњу и рад својих чланова, чији је носилац физичко лице и при томе: обрађује 50 и више 

ари пољопривредног землишта или обрађује мање од 50 ари земљишта, али обавља интензивну 

пољопривредну производњу која је намењена тржишту; на дан 30.септембра 2012. године гаји 

најмање: 2 грла говеда или 1 грло говеда и 2 грла ситне стоке или 5 грла оваца или 3 грла свиња 

или 4 грла оваца и свиња заједно или 50 комада живине или 20 пчелињих друштава; 

- Правно лице су привредна друштва, земљорадничке задруге и други облици организовања са 

статусом правног лица, регистровани у АПР да претежно обављају пољопривредну производњу 

или регистровани у другој делатности, али имају организационе делове у којима обављају 

пољопривредну производњу; 

- Предузетник је физичко лице регистровано у АПР да обавља пољопривредну делатаност ради 

стицања добити.  

 

Разграничење појмова пољопривредне активности и друге профитабилне активности у вези са 

газдинством. Према методологији Републичког завода за статистику Р. Србије40: 

 

- Пољопривредне активности подразумевају раду на пољу; организацију производње и управљање; 

гајење животиња; сви послови на газдинству у вези са складиштењем, обрадом и припремом 

производа за тржиште; одржавање пољопривредних објеката и машина, транспорт робе до пијаце, 

припрема и продаја сопствених пољопривредних производа на пијаци, производња вина од 

сопственог грожђа; 

- Друге профитабилне активности у вези са газдинством. Ово су активности које доносе приход, а 

које нису пољопривредне, обављају се на газдинству, имају економски утицај на газдинство и за 

њих се користе ресурси газдинства: земљишне површине, пољопривредне зграде, машине, опрема, 

радна снага или пољопривредни производи и сл. Ове активности могу да се обављају на 

газдинству (нпр. туризам, народна радиност, прерада пољопривредних производа за продају – 

осим прераде грожђа ради производње вина у случају да је количина прерађеног грожђа 

искључиво или углавном из сопствене производње и сл.) или ван газдинства (пољопривредни и 

непољопривредни рад по уговору, нпр. рад сопственим комбајном и сл.). Овде спадају следеће 

активности: (1) прерада меса за продају (израда свежих, полутрајних и трајних месних производа); 

(2) прерада млека; (3) прерада воћа и поврћа; (4) обрада дрвета (сеча шуме и производња огревног 

дрвета или дрвне грађе); (5) активности у шумарству; (6) туризам (смештај уз надокнаду, при чему 

се користи земљиште, зграде, радна снага и други ресурси са газдинства, на пример 

пољопривредни производи за исхрану туриста); (7) народна радиности (плетење корпи, везење, 

плетење, израда сувенира, намештаја, играчака); (8) узгој рибе за продају и сл. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
39 Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 1, РЗС Србије, 2013., страна 26 - 27. 
40 Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 2, РЗС Србије, 2013., страна 202 - 205. 
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