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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Увпд 
 
Преглед и анализа стаоа у пбласти друщтвени развпј  
 
Надлежнпсти лпкалне сампуправе, кап и друга питаоа пд знашаја за пствариваое оених 
права и дужнпсти, дефинисане су Закпнпм п лпкалнпј сампуправи. Приликпм управљаоа, 
ппщтина Жабаљ је стпга пдгпвпрна за квалитетнп и ефикаснп врщеое свпјих и ппверених 
надлежнпсти (АПВ или РС). Истп такп, ради задпвпљеоа ппщтих, заједнишких и 
свакпдневних пптреба лпкалнпг станпвнищтва, ппсебну пажоу у планираоу треба да 
ппсвети пним пбластима у кпјима има директну надлежнпст и да настпји да их уреди и 
пбезбеди непметанп пбављаое делатнпсти унутар оих. Кпнкретнп, када је реш п пбласти 
друщтвених делатнпсти, у питаоу су сектпри предщкплскпг и пснпвнпг пбразпваоа, 
спцијалне и здравствене защтите, културе и сппрта. Према закпну п лпкалнпј сампуправи1, 
ЈЛС се стара п задпвпљаваоу пптреба грађана у пбласти прпсвете (предщкплскп васпитаое 
и пснпвнп и средое пбразпваое), наушнпистраживашке и инпваципне делатнпсти, културе, 
здравствене и спцијалне защтите, дешје защтите, сппрта и физишке културе. Такпђе, 
пбезбеђује пствариваое ппсебних пптреба пспба са инвалидитетпм и защтиту права 
псетљивих група. 
 
Издвајаоа из бучета ппщтине Жабаљ за друщтвени развпј  
 
Када је реш п знашају пбласти друщтвенпг развпја, исти се мпже прпценити на пснпву удела 
издвајаоа за наведене пбласти крпз лпкални бучет Ппщтине. У наставку су приказана 
издвајаоа за пве пбласти, кпнкретнп узимајући ппдатке из финансијских планпва/заврщних 
рашуна, и тп из прпграма 8 - предщкплскп васпитаое, 9 - пснпвнп пбразпваое, 10 - средое 
пбразпваое, 11 - спцијална и дешија защтита, 12 - здравствена защтита, 13 - развпј 
културе и инфпрмисаоа, 14 - развпј сппрта и пмладине. 
 

Прпграм 
План 2018 
(% бучета) 

Реализација 2018 (% 
бучета) 

8 - Предщкплскп васпитаое 12,44% 11,65% 

9 - Пснпвнп пбразпваое  6,86% 5,03% 

10 - Средое пбразпваое  1,63% 1,48% 

11 - Спцијална и дешија защтита 7,71% 6,48% 

12 - Здравствена защтита 1,15% 0,44% 

13 - Развпј културе и инфпрмисаоа 5,10% 4,71% 

14 - Развпј сппрта и пмладине 3,90% 3,61% 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Прпграм 
План 2019 
(% бучета) 

Реализација 2019 (% 
бучета) 

8 - Предщкплскп васпитаое  10,34% 9,22% 

9 - Пснпвнп пбразпваое  6,34% 4,94% 

10 - Средое пбразпваое  1,31% 1,24% 

11 - Спцијална и дешија защтита 6,11% 4,60% 

12 - Здравствена защтита 1,00% 0,78% 

13 - Развпј културе и инфпрмисаоа 5,91% 5,31% 

14 - Развпј сппрта и пмладине 4,28% 4,06% 

 

Прпграм План 2020 
(% бучета) 

Реализација 2020 (% бучета) 

8 - Предщкплскп васпитаое  10,82% 9,37% 

9 - Пснпвнп пбразпваое  5,40% 3,72% 

10 - Средое пбразпваое  1,32% 1,17% 

11 - Спцијална и дешија защтита 7,04% 4,38% 

12 - Здравствена защтита 1,11% 0,98% 

13 - Развпј културе и инфпрмисаоа 5,93% 5,11% 

14 - Развпј сппрта и пмладине 3,94% 3,35% 

 
За Прпграм 8 - Предщкплскп васпитаое, ппщтина Жабаљ издваја у прпсеку пкп 11,2 % пд 
укупнпг бучета, щтп је малп исппд уппреднпг прпсека2 пд пкп 13,70 %. Ппщтина Жабаљ 
према ппсматраним ппдацима, сплиднп издваја за пбласт предщкплскпг васпитаоа. Пвај 
изнпс Ппщтина трпщи на: функципнисаое и пствариваое предщкплскпг васпитаоа. 
 
За Прпграм 9 - Пснпвнп пбразпваое, ппщтина Жабаљ издваја у прпсеку пкп 6,11 % пд 
укупнпг бучета, щтп је изнад уппреднпг прпсека пд пкп 4,13 %. Пвај изнпс трпщи на: 
функципнисаое пснпвних щкпла.  
 
За Прпграм 10 - Средое пбразпваое, ппщтина Жабаљ издваја у прпсеку пкп 1,42 %, щтп је 
малп исппд уппреднпг прпсека кпји изнпси пкп 2,34 %. У пднпсу према надлежнпстима 
кпје лпкална сампуправа има у пбласти, издвајаоа су пшекивана. Изнпс се трпщи на: 
функципнисаое средоих щкпла (у прптекле три гпдине ппщтина је финансирала текуће 
ппправке и пдржаваое кпд средоег пбразпваоа).  
 
За Прпграм 11 - Спцијална и дешија защтита, ппщтина Жабаљ издваја у прпсеку пкп 6,95 % 
пд укупнпг бучета, щтп је изнад уппреднпг прпсека кпји изнпси пкп 5,43 %. Према тпме, 
мпже се рећи да ппщтина Жабаљ знашајан удеп бучета у пбласти друщтвенпг развпја 
издваја за пве прпграмске активнпсти а у складу са свпјим надлежнпстима. Пвај изнпс 
трпщи се углавнпм на: једнпкратне ппмпћи и друге пблике ппмпћи, Центар за спцијални 
рад „Сплидарнпст“ Жабаљ, ппдрщку реализацији прпграма Црвенпг крста, ппдрщку деци и 
ппрпдици са децпм, ппрпдишни и дпмски смещтај, прихватилищта, саветпдавне и 
терапијске услуге и другп. 

                                                 
2
 СКГО је израдио за 2021. буџетску годину просек на основу узорка од 20 ЈЛС на територији РС 
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За Прпграм 12 - Здравствена защтита, ппщтина Жабаљ издваја у прпсеку пкп 1,08 % укупнпг 
бучета, щтп је изнад уппреднпг прпсека кпји изнпси пкп 0,60 %. Издвајаое је у пптпунпсти 
у складу са тим щтп лпкална сампуправа нема вище директне надлежнпсти у пбласти. 
Средства се издвајају за: функципнисаое устанпва примарне здравствене защтите и 
мртвпзпрствп. (у прптекле три гпдине ппщтина Жабаљ финансира Дпм здравља за текуће 
ппправке и пдржаваоа пбјеката, набавку пптребне ппреме и измирује вищегпдищои  дуг 
за лекпве). 
 
За Прпграм 13 - Развпј културе и инфпрмисаоа, ппщтина Жабаљ издваја у прпсеку пкп 5,64 
% укупнпг бучета, щтп је изнад уппреднпг прпсека кпји изнпси пкп 5,50 %. Средства се 
издвајају за: функципнисаое лпкалних устанпва културе, јашаое културне прпдукције и 
уметнишкпг стваралащтва, унапређеое јавнпг интереса у пбласти јавнпг инфпрмисаоа (у 
прптекле три гпдине ппщтина је финансирала медијске услуге крпз спрпведене кпнкурсе) и 
Археплпщки Парк Шуруг (прпналажеое истпријскп материјалних дпказа, на лпкалитету КП 
Шуруг). 
 
За Прпграм 14 - Развпј сппрта и пмладине, ппщтина Жабаљ издваја у прпсеку пкп 4,04 % 
укупнпг бучета, щтп је изнад уппреднпг прпсека кпји изнпси пкп 2,39 %. Средства се 
издвајају за: функципнисаое лпкалних сппртских устанпва, ппдрщку лпкалним сппртским 
прганизацијама, удружеоима и савезима, и пдређене инвестиципне радпве (нпр. санација 
паркета у сппртскпј хали у Жабљу).  
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Кљушне увпдне наппмене п јединици лпкалне сампуправе 
 

  Анализа теритпријалних ппказатеља
 
Ппщтина Жабаљ налази се у сампм гепграфскпм центру Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине, у 
Јужнпбашкпм пкругу у Щајкащкпј пбласти, а шине је шетири насељена места: Жабаљ, Шуруг, 
Ћурђевп и Гпсппђинци. Ппдрушје ппщтине пбухвата теритприју пд 400 km2, а прпстире се 
западнп пд реке Тисе, између ппщтина Бешеј, Србпбран, Темерин, Нпви Сад и Тител, дпк се 
са истпшне стране, у Банату, кап суседне ппщтине налазе Нпви Бешеј и Зреоанин. Ппщтину 
Жабаљ пдликује вепма ппвпљан гепграфски пплпжај у плпднпј башкпј равници, на 
удаљенпсти 25 km пд Нпвпг Сада, 25 km пд Зреоанина и 90 km пд Бепграда, кап знашајних 
теритпријалних центара. Међунарпдни аерпдрпм Никпла Тесла у Суршину удаљен је 80 km, 
дпк се гранишни прелаз Хпргпщ налази на удаљенпсти 100 km пд Ппщтине. 
 
Слика 1. Ппщтина Жабаљ 

 
Извпр: Ппщтина Жабаљ 

 
Сва шетири насељена места ппвезана су асфалтним путем, щтп пмпгућава дпбрп развијен 
друмски сапбраћај и дпбру сапбраћајну везу. Крпз теритприју ппщтине Жабаљ прплази 
магистрални пут -7 (Нпви Сад-Зреоанин), регипнални пут Р-122 (Бешеј-Тител) и лпкални пут 
Л-104 (Жабаљ-Темерин). Пут М-7 се на 15 km пд Жабља спаја са међунарпдним правцем Е-
75 (Кпридпр 10). За путнишке аутпмпбиле, пресецаоем регипналнпг пута Р-122, лпкалним 
путем у насељенпм месту Щајкащ, Кпридпр 10 налази се на удаљенпсти пд маое 10 km. 
Према Уредби п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне 
сампуправе за 2013. гпдину3, ппщтина Жабаљ припада трећпј групи развијенпсти, шији је 
степен развијенпсти у расппну пд 60% дп 80% републишкпг прпсека развијенпсти. 

                                                 
3 „Службени гласник Републике Србије“, број 62/2013 
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Слика 2. Мапа ппщтине Жабаљ 

 
Извпр: Google maps 
 
Табела 1. Пснпвни теритпријални ппказатељи ппщтине Жабаљ 

Опщтина Област Степен 
развијенпсти 

Назив индикатпра Јединица 
мере 

2017 2018 2019 

Жабаљ 
Јужнпбашка 
пбласт 

III група (60%-
80% 
републишкпг 
прпсека) 

Ппврщина км2  400 400 400 

Брпј насеља Брпј  4 4 4 

Густина насељенпсти Брпј  63 63 63 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Ппщтина Жабаљ према степену развијенпсти ппщтина Жабаљ спада у III групу (60%-80% 
републишкпг прпсека) јединица лпкалне сампуправе4 и дефинище је мала густина 
насељенпсти, свега 63 станпвника према км2.  

Демпграфска структура 
 

Оснпвни демпграфски ппказатељи  
 
У ппщтини Жабаљ према ппследоим ппдацима из 2020. гпдине живи 24.852 станпвника, 
щтп демпграфски тренд у у ппщтини Жабаљ карактерище кап релативнп пптималан, 
ппсматрајући перипд пд 1961. гпдине па дп данас, где је брпј станпвника смаоен за свега 
1,78 %. Када је у питаоу старпсна структура станпвника, према ппдацима из 2019. гпдине, 
прпсешна старпст у ппщтини Жабаљ изнпси 40,67 гпдина, щтп ппсматрамп кап ппвпљну 
статистику у пднпсу на нивп пбласти (Јужнпбашка) где прпсек изнпси 42,54 гпдине, али и у 
пднпсу на наципнални прпсек, где вреднпст изнпси 43. 

                                                 
4
 Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. год. 

("Сл. гласник РС", бр. 104/2014) 
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Табела 2. Прирпднп кретаое станпвнищтва ппщтине Жабаљ 

   1961. 2020. 

Брпј станпвника  25300 24852 

Живпрпђени, брпј   474 277 

Умрли, брпј     246 419 

Прирпдни приращтај, брпј   228 -142 

Умрла пдпјшад, брпј   26 2 

Живпрпђени, на 1 000 станпвника 19 11 

Умрли, на 1 000 станпвника 10 17 

Прирпдни приращтај, на 1 000 станпвника 9 -6 

Умрла пдпјшад, на 1 000 живпрпђених 55 7 

Извпр: Витална статистика, РЗС 

 
Графикпн 1. Кретаое станпвнищтва 

 
Извпр: Витална статистика, РЗС 

 
Упшава се да је брпј живпрпђених у пднпсу на дпступне ппдатке из 1961. гпдине па дп 2019. 
гпдине драстишнп ппап, за шак 41,57 %, дпк је брпј умрлих у великпм ппрасту пд 41,29 %. 
Витални индекс према тпме изнпси 74.36 (пднпс брпја живпрпђених на 100 умрлих). 
Ппсматрајући ппдатке, мпжемп рећи да ппщтину Жабаљ карактерище негативна стппа 
прирпднпг приращтаја кпја у 2019. гпдини изнпси -3,6 прпмила, щтп је ппвпљније када 
ппдатак ппсматрамп у пднпсу на стппу наципналнпг нивпу шија је вреднпст -5, али 
неппвпљније у пднпсу на пбласт, где је вреднпст стппе прирпднпг приращтаја -2 прпмила. 
Ппзитиван ппдатак је свакакп драстишнп смаоиваое брпја умрле пдпјшади на 1000 
живпрпђених у перипду пд 1961. гпдине па дп данас, за шак 87,28 %. 
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Графикпн 2. Живпрпђени, умрли и прирпдни приращтај у ппщтини Жабаљ 

 
Извпр: Витална статистика, РЗС 
 
Табела 3. Пснпвни демпграфски ппказатељи 

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2017 2018 2019 

Жабаљ 

Брпј станпвника Брпј  25324 25156 25019 

Брпј станпвника, мущкп Брпј  12741 12657 12571 

Брпј станпвника, женскп Брпј  12583 12499 12448 

Прпсешна старпст станпвнищтва Брпј  40.34 40.49 40.67 

Пшекиванп трајаое живпта, мущкарци Брпј  70.4 70.8 70.3 

Пшекиванп трајаое живпта, жене Брпј  74.6 75.7 76.2 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 
 

Удеп мущкпг станпвнищтва у укупнпм станпвнищтву ппщтине Жабаљ изнпси 50,24 %, а 
израженп у брпјкама: мущкарци (12.571) и жене (12.448), где је пшекиванп трајаое живпта 
мущкараца краће у пднпсу на жене за 5,9 гпдина.  
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Слпжени демпграфски ппказатељи  
  
Табела 4. Слпжени демпграфски ппказатељи 

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2017 2018 2019 

Жабаљ 

Стппа маскулинитета Пднпс  1.01 1.01 1.01 

Стппа феминитета Пднпс  0.99 0.99 0.99 

Индекс стареоа Индекс  99.3 101 103.1 

Стппа наталитета Прпмил  10.42 10.49 10.43 

Стппа мпрталитета Прпмил  15.76 13.16 14.03 

Стппа прирпднпг приращтаја Прпмил  -5.33 -2.66 -3.6 

Витални индекс Индекс  66.17 79.76 74.36 

Стппа укупнпг фертилитета Кпефицијент  1.7 1.71 1.71 

Стппа укупне зависнпсти 
станпвнищтва 

Брпј  48.7 49.3 50 

Стппа зависнпсти млађег 
станпвнищтва 

Брпј  25.2 25.1 25 

Стппа зависнпсти старијег 
станпвнищтва 

Брпј  23.5 24.2 25 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 
 

Међу слпженим демпграфским ппказатељима, преппзнаје се стппа наталитета са 
карактерпм благпг раста у ппследое три ппсматране гпдине, кап пднпс живпрпђених и 
прпцеоенпг брпја станпвника срединпм гпдине на 1000 станпвника и иста изнпси 10,43 ‰, 
щтп је малп вище негп ппсматрана вреднпст на нивпу Републике пд 9,3 ‰. Када је реш п 
индексу стареоа, кап прпцентуалнпм ушещћу пспба старих 60  и вище гпдина према 
станпвнищтву млађем пд 20 гпдина, ппщтина Жабаљ бележи вреднпст пд 103, щтп је 
ппвпљнији ппдатак у пднпсу на пбласт (120) и у пднпсу на ппсматран наципнални нивп 
(144). Међутим, ппдатак је врлп неппвпљан, јер вреднпст пвпг индекса ппказује да је 
станпвнищтвп ппщтине Жабаљ вепма старп. 
 
Пнп щтп је пвде ппсебнп знашајнп нагласити је стппа укупне зависнпсти кпја је малп нижа 
у пднпсу на ппдатке са наципналнпг нивпа, кпја изнпси 50 у 2019. гпдини. Пва стппа 
пзнашава брпј деце (0-14) и старих лица (65 и вище гпдина) на 100 пспба раднпг узраста, пд 
шега је иста зависнпст млађег станпвнищтва кап и старијег. Пва стппа на нивпу Републике 
Србије изнпси 53,8 (у 2019. гпдини), али има узлазни тренд, щтп представља велику 
развпјну претоу. Пвде ппсебнп треба наппменути да пвај кпефицијент не узима у пбзир 
екпнпмску активнпст, већ је искљушивп демпграфска мера, збпг шега је ситуација далекп 
гпра, укпликп се у пбзир не узима укупнп раднп сппспбнп станпвнищтвп, већ самп раднп 
активнп. 
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Старпсна структура станпвништва  
 
Табела 5. Старпсна струкрура станпвнищтва 

Опщтина Назив индикатпра Једин
ица 

мере 

2017 2018 2019 

Жабаљ 

Станпвнищтвп - Предщкплски узраст (0-6) Брпј  1946 1944 1943 

Станпвнищтвп - Предщкплски узраст (0-6), кап % 
укупнпг станпвнищтва 

%  7.7 7.7 7.8 

1Станпвнищтвп - Пснпвнпщкплски узраст (7-14) Брпј  2346 2285 2225 

Станпвнищтвп - Пснпвнпщкплски узраст (7-14), кап % 
укупнпг станпвнищтва 

%  9.3 9.1 8.9 

Станпвнищтвп - Средопщкплски узраст (15-18) Брпј  1257 1265 1256 

Станпвнищтвп - Средопщкплски узраст (15-18), кап 
% укупнпг станпвнищтва 

%  5 5 5 

Станпвнищтвп - Пунплетнп станпвнищтвп (18 и 
вище) 

Брпј  
2008
1 

19976 
1990
9 

Станпвнищтвп - Пунплетнп станпвнищтвп (18 и 
вище), кап % укупнпг станпвнищтва 

%  79.3 79.4 79.6 

Станпвнищтвп - Млади (15-29 гпдина) Брпј  4862 4820 4778 

Станпвнищтвп - Млади (15-29 гпдина), кап % укупнпг 
станпвнищтва 

%  19.2 19.2 19.1 

Станпвнищтвп - Раднп сппспбнп станпвнищтвп (15-
64) 

Брпј  
1703
2 

16850 
1667
8 

Станпвнищтвп - Раднп сппспбнп станпвнищтвп (15-
64), кап % укупнпг станпвнищтва 

%  67.3 67 66.7 

Станпвнищтвп - Жене у фертилнпм перипду (15-49) Брпј  5533 5489 5443 

Станпвнищтвп - Жене у фертилнпм перипду (15-49), 
кап % укупнпг станпвнищтва 

%  21.8 21.8 21.8 

Станпвнищтвп - Старије станпвнищтвп (65 и вище) Брпј  4000 4077 4173 

Станпвнищтвп - Старије станпвнищтвп (65 и вище), 
кап % укупнпг станпвнищтва 

%  15.8 16.2 16.7 

Унутращои миграципни салдп Брпј  -72 -63 -55 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 
 

Ппсматрајући старпсну структуру станпвнищтва ппщтине Жабаљ, упшавамп да удеп старијег 
станпвнищтва 65 и вище гпдина кап % укупнпг станпвнищтва изнпси 16.7 %, щтп је за 1,15 % 
ппвпљнији ппдатак у пднпсу на Јужнпбашку пбласт (17,85 %). Раднп сппспбнп 
станпвнищтвп шини прпценат пд 66,7 удела, дпк је младих 19,1 % у укупнпм станпвнищтву 
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ппсматранпг ппдрушја. Када је реш п миграципнпм салду станпвнищтва, кпје представља 
разлику брпја дпсељенпг и брпја пдсељенпг станпвнищтва, ппсматранп пп регипнима 
Републике Србије, у 2020. гпдини је ппред Бепградскпг регипна, Регипн Впјвпдине пстварип 
ппзитиван миграципни салдп, заједнп са Јужнпбашкпм пблащћу кпји нам је предметна 
ппсматрајући ппщтину Жабаљ. Миграципни салдп на нивпу ппкрајине изнпси 9337, на 
нивпу пбласти изнпси 1498, дпк је на нивпу ппщтине Жабаљ пстварен негативан 
миграципни салдп пд -55, щтп је ппказатељ смаоеоа брпја станпвника на теритприји. 
 
Стппа смртнпсти услед сампубиства (Циљеви пдрживпг развпја индикатпр 3.4.2. Дев 
Инфп); 
Када су у питаоу „Циљеви пдрживпг развпја – индикатпр 3.4.2.“, према ппдацима Виталне 
статистике (РЗС), стппа смртнпсти услед сампубиства на 100.000 станпвника у ппщтини 
Жабаљ изнпси 12, са трендпм пада пд пкп 50 % у ппсматранпм перипду пд 2017. дп 2019. 
дпк у Јужнпбашкпј пбласти има тенденцију пада за пкп 15,5 %. Када су у питаоу параметри 
кпји указују на стппу смртнпсти на нивпу Републике Србије, упшава се такпђе благи пад пд 
пкп 5,6 %. На пснпву ппдатака, упшава се тренд смаоеоа стппе смртнпсти услед 
сампубиства. 
 
Графикпн 3. Стппа смртнпсти услед сампубиства 2017-2019. на 100.000 станпвника у ппщтини 
Жабаљ 

 
Извпр: Витална статистика РЗС 

 
Стппа непнаталне смртнпсти према пплу (Циљеви пдрживпг развпја индикатпр 3.2.2. Дев 
Инфп); 
Када су у питаоу „Циљеви идрживпг развпја – индикатпр 3.2.2.“ према ппдацима 
Виталне статистике (РЗС), упшава се раст стппе непнаталне смртнпсти у ппщтини Жабаљ у 
2019. гпдини у пднпсу на претхпдне две ппсматране гпдине и изнпси 15,27 умрлих пспба 
мущкпг ппла на 1000 живпрпђених, щтп је вище у пднпсу на нивп Јужнпбашке пбласти где 
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изнпси 3,32 умрлих пспба мущкпг ппла и 1,58 пспба женскпг ппла за исту ппсматрану 
гпдину.  
 
 
 
Графикпн 4. Стппа непнаталне смртнпсти према пплу  

 
Извпр: Витална статистика РЗС 

 
Унутращое миграције  
 
Табела 6. Унутращое миграције у ппщтини Жабаљ 

Извпр: РЗС, 2017. гпдина 

 
Прпјектпвани брпј станпвника са и без мигратпрне кпмппненте  
 
Табела 7. Прпјектпвани брпј станпвника  

Прпјектпван брпј станпвника (средоа варијанта - нулти 
миграципни салдп)3 

23580 (2041) 
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Прпјектпван брпј станпвника (средоа варијанта са 
миграцијама)3 

23554 (2041) 

Извпр: Дев Инфп 

 
 
Дпмаћинства према брпју шланпва и типу насеља  
 
Графикпн 5. Дпмаћинства према брпју шланпва и типу насеља, 2011. (%) 

 
Извпр: Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва, РЗС 

 

ДРУЩТВЕНЕ ДЕЛАТНПСТИ  

Пбразпваое 
 

Надлежнпсти јединице лпкалне сампуправе  
 
Према Закпну п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, у бучету ЈЛС пбезбеђују се 
средства за пствариваое делатнпсти предщкплскпг васпитаоа (пплудневни и целпдневни 
бправак, исхрана, нега и превентивна защтита деце предщкплскпг узраста) у висини дп 80% 
пд екпнпмске цене пп детету, укљушујући у целпсти средства за плате, накнаде и друга 
примаоа, спцијалне дппринпсе на терет ппслпдавца, птпремнине, кап и ппмпћ 
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килпметра пд щкпле, пднпснп пд прпстприја ппслпдавца кпд кпјег пбављају ушеое крпз 
рад, кап и у слушајевима када су щкпла, пднпснп прпстприје ппслпдавца кпд кпјег ушеници 
пбављају ушеое крпз рад на теритприји друге јединице лпкалне сампуправе. 
 
 
Станпвнищтвп старпсти 15 и вище гпдина према щкплскпј спреми и пплу  
 
Табела 8. Станпвнищтвп старпсти 15 и вище гпдина према щкплскпј спреми и пплу 

Опщтина Област Степен 
развијенпсти 

Назив индикатпра Јединица 
мере 

2019 

Жабаљ 
Јужнпбашка 
пбласт 

III група (60%-
80% 
републишкпг 
прпсека) 

Станпвнищтвп (15+) са 
пснпвним пбразпваоем, 
кап % укупнпг 
станпвнищтва (15+) 

%  24.5 

Станпвнищтвп (15+) са 
средоим пбразпваоем, 
кап % укупнпг 
станпвнищтва (15+) 

%  50.3 

Станпвнищтвп (15+) са 
вищим пбразпваоем, 
кап % укупнпг 
станпвнищтва (15+) 

%  2.3 

Станпвнищтвп (15+) са 
виспким пбразпваоем, 
кап % укупнпг 
станпвнищтва (15+) 

%  3.4 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Ппсматрајући структуру пбразпваоа станпвнищтва старијег пд 15 гпдина, закљушујемп да је 
ситуација у ппщтини Жабаљ неппвпљна, јер свега 3.4 % станпвника има виспкп 
пбразпваое. 
 
Станпвнищтвп старпсти 15 и вище гпдина према кпмпјутерскпј писменпсти и пплу  
 
Графикпн 6. Станпвнищтвп старпсти 15 и вище гпдина према кпмпјутерскпј писменпсти и пплу % 
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Извпр: Дев Инфп, Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва, РЗС (2011.) 

Графикпн приказује кпмпјутерску писменпст у ппщтини Жабаљ, где се упшава изузетнп 
велика кпмпјутерска неписменпст станпвнищтва, шак 59 % жена и 56 % мущкараца је 
кпмјутерски неписменп. Стппа кпмпјутерске писменпсти станпвнищтва је ппказатељ кпји 
представља лпкализпвани ппказатељ 4.4.1. Циља пдрживпг развпја 4 (пригинални 
ппказатељ: ”Стппа ушещћа младих и пдраслих кпји ппседују вещтине у инфпрмаципним и 
кпмуникаципним технплпгијама, пп врстама вещтина”). 
 
Неписмена лица старпсти 10 и вище гпдина према старпсним групама и пплу  
 
Графикпн 7. Неписмена лица старпсти 10 и вище гпдина према старпсним групама и пплу 

 
Извпр: Дев Инфп, Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва, РЗС (2011.) 
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Ушещће неписмених у укупнпм станпвнищтву старпсти 10 и вище гпдина према 
пплу и типу насеља  
 
Графикпн 8. Ушещће неписмених у укупнпм станпвнищтву старпсти 10 и вище гпдина према пплу и 
типу насеља 

 
Извпр: Дев Инфп, Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва, РЗС (2011.) 

 
Брпј неписмених лица старпсти 10 и вище гпдина према пплу и старпсти представља 
лпкализпвани ппказатељ  4.6.1. Циља пдрживпг развпја 4 (пригинални ппказатељ ”4.6.1 
Удеп станпвнищтва пдређенпг узраста кпје је дпстиглп најмаои фиксни нивп ппстигнућа у 
функципналнпј (а) писменпсти и (б) математишким кпмпетенцијама, према пплу”). Пвај 
ппказатељ на ппдрушју ппщтине Жабаљ указује да је највище неписмених у категприји 
жена старијих пд 65 гпдина. Из гпре представљених ппдатака мпже се рећи да је у 
ппщтини Жабаљ, неписменп пкп 3,17 % укупне пппулације. Пп пппису 2011. на теритприји 

05 

01 

03 

03 

0

1

2

3

4

5

6

7

Жене Мущкарци Градска 
насеља 

Пстала 
насеља 



 
 

 

19 

 

План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Републике Србије билп је неписменп 3,5% укупнпг станпвнищтва старијег пд 10 гпдина, дпк 
је тај ппдатак на нивпу пбласти 1,38 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предшкплскп васпитаое 
 

 Важнпст предщкплскпг васпитаоа
 
Предщкплскп васпитаое  (ПВ) је вепма дпминантнп у мандату јединица лпкалне 
сампуправе (ЈЛС) дпк за пснпвнп и средое пбразпваое ЈЛС финансира углавнпм текуће 
пдржаваое щкпла5. Иакп је дп сада у друщтвенпј заједници улпга ПВ најшещће везивана за 
„бправак и шуваое деце ван куће”, кап ппзитивнп преппзнајемп тп щтп се у нпвије време 
све вище указује на вепма важну улпгу предщкплскпг васпитаоа кпја ппдстише развпј и 
пбразпваое деце у најранијем узрасту. Ипак, Стратегија пбразпваоа кпнстатује да је свест 
грађана п васпитнпј и пбразпвнпј улпзи ПВ ипак недпвпљнп развијена, јер се ПВ јпщ увек у 
већпј мери ппсматра кап „систем за шуваое деце“ предщкплскпг узраста негп кап деп 
васпитнп-пбразпвнпг система РС, щтп је неппхпднп у перспективи превазићи кап 
недпстатак. Збпг тпга се стратещкп ппредељеое Републике Србије пднпси на ппвећаое 
пбухвата деце ПВ и пптпуни пбухват деце старије пд 4 гпдине. Стратегијпм пбразпваоа дп 
2020. гпдине је предвиђенп да пбухват деце узраста пд 0,5 – 3 гпдина изнпси 30%; да се за 
сву децу узраста пд 4 – 5,5 гпдина пбезбеде бесплатни скраћени (пплудневни) прпграм у 
тпку једне щкплске гпдине щтп знаши пптпун пубхват деце тпг узраста; и пптпуни пбухват 
деце узраста пд 5,5 – 6,5 гпдина укљушених у припремни предщкплски прпграм. Псим тпга, 
предвиђен је систем кпји ће пмпгућити знашајнп већи пбухват све деце и ппсебнп деце из 
маргинализпваних група кпја пстварују правп припритета при упису. Издвајамп кап вепма 
знашајан предлпг Стратегије развпја пбразпваоа и васпитаоа у Републици Србији дп 2030. 
гпдине, кпји не даје кватитативне циљеве већ самп ппвећаое пбухвата. Дакле, ппвећаое 
пбухвата ПВ пстаје стратещки припритет. 
 
Циљеви пдрживпг развпја, циљ 4. пбезбедити инклузивнп и квалитетнп 
пбразпваое и прпмпвисати мпгућнпсти целпживптнпг ушеоа  
 

                                                 
5
   Надлежност финансирања образовања је оквирно регулисана Законом о основама система образовања и 

васпитања (ЗОСОВ), “Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 

6/2020) 
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У сагласнпсти са УН циљевима пдрживпг раста (ЦПР), издвајамп пптциљ 4.2. Дп краја 2030. 
пбезбедити да све девпјчице и дечаци имају приступ квалитетнпм развпју у ранпм 
детиоству, бризи и предшкплскпм васпитаоу какп би се припремили за пснпвнп 
пбразпваое, кап ппсебнп важан за нивп лпкалних сампуправа када је реш п предщкплскпм 
васпитаоу. Ппред већ дефинисанпг индикатпра 4.2.2 Стппа учешћа у прганизпванпм 
учеоу (гпдину дана пре званичнпг узраста за упис у пснпвну шкплу), щтп је заправп 
пбухват ППП-пм (припремним предщкплским прпгрампм), треба ппсматрати и индикатпре 
пбухвата деце тпкпм шитавпг ПВ, пд јасленпг узраста дп ППП. Лпкализацији циљева и 
неппхпдним лпкалним иницијативама ће бити ппсвећенп ппсебнп ппглавље. 
 
 
 
 
 
Статистика предщкплскпг васпитаоа 
 
Табела 9. Статистика предщкплскпг васпитаоа 

Брпј устанпва 
1 
  

(2019) 

Брпј пбјеката 
4 
  

(2019) 

Деца узраста 0─3 гпдине у предщкплскпм васпитаоу 
122 
  

(2019) 

Пбухват деце узраста 0─3 гпдине предщкплским васпитаоем  
15.3 
  

(2019) 

Деца узраста пд 3 гпдине дп ппласка у ППП* у предщкплскпм 
васпитаоу  

453 
  

(2019) 

Пбухват деце узраста пд 3 гпдине дп ппласка у ППП* 
предщкплским васпитаоем (%) 

62.3 
  

(2019) 

Деца кпја ппхађају припремни предщкплски прпграм 
278 
  

(2019) 

* ППП ─ припремни предщкплски прпграм 
 Извпр: Дев Инфп 

 
Обухват деце ППП (предщкплскп-припремним прпгрампм) је 97,2 % кпд девпјшица и 105 
% кпд дешака, щтп знаши да ППП ппхађају и деца ван теритприје Опщтине. Пвај пбуват 
представља лпкализпвани ппказатељ 4.2.2. Циља пдрживпг развпја 4 (пригинални 
ппказтељ: Стппа ушещћа у прганизпванпм ушеоу (гпдину дана пре званишнпг узраста за упис 
у пснпвну щкплу), према пплу. Ппсматрајући наципнални нивп, стппа ушещћа у 
прганизпванпм ушеоу (гпдину дана пре званишнпг узраста за упис у пснпвну щкплу) изнпси 
пкп 97,5 (Извпр: Статистика пбразпваоа, РЗС). 
 
Графикпн 9. Пбухват деце ППП % 
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Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Табела 10. Заппслени у ПВ и ППП 

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2017 2018 2019 

Жабаљ 

Брпј пбјеката предщкплскпг васпитаоа Брпј  4 4 4 

Брпј деце у предщкплскпм васпитаоа Брпј  670 696 718 

Укупан брпј заппслених у предщкплскпм 
васпитаоу 

Брпј  70 73 77 

Брпј васпиташа у предщкплскпм васпитаоу Брпј  43 47 51 

Брпј васпиташа, кап % укупнпг брпја заппслених 
у предщкплскпм васпитаоу 

%  61.4 64.4 66.2 

Деца кпја ппхађају припремни предщкплски 
прпграм 

Брпј  259 265 278 

Пбухват деце припремним предщкплским 
прпгрампм 

%  100 100 100.7 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 
 

Обухват деце јасленпг узраста на нивпу ппщтине Жабаљ је пкп 15,3 %, щтп је ниже у 
ппређеоу са прпсекпм Србије пд 25%, међутим пбухват вртићкпг узраста пд 62 %  
превазилази прпсек Републике Србије кпји изнпси 60,  дпк  у ппређеоу са Јужнпбашкпм 
пблащћу кпјпј  Жабаљ припрада и где је пбухват деце ПВ изузетнп виспк – прекп 30% за 
јаслени и прекп 70% за вртићки узраст, ппщтина Жабаљ је малп исппд прпсека. Щтп се тише 
пбавезнпг ППП-а примећују се и вреднпсти изнад 100% щтп мпже да укаже на ппхађаое 
ППП-а деце из других ппщтина. 
 
Предщкплскп васпитаое капацитети  
 
Табела 11. Предщкплскп васпитаое капацитети 
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  Укупнп Градска насеља Остала насеља 

Брпј примљене деце 842 323 519 

Уписана деца прекп 
капацитета 

0 0 0 

Деца кпја нису примљена збпг 
пппуоенпсти капацитета 

0 0 0 

Извпр: Статистика пбразпваоа, РЗС (2019.) 
 

Према дпступним статистишким ппдацима, мпже се закљушити да не ппстпји прпблем са 
капацитетпм пбјеката у предщкплскпм васпитаоу, имајући у виду да нису евидентирана 
деца кпја нису примљена збпг пппуоенпсти, щтп би се ппсматралп кап да тренутнп 
ситуација у пбласти пдгпвара тренутним пптребама. Међутим, приликпм прве радипнице 
кпју су ангажпвани експерти пдржали у сарадои са Кппрдинаципним телпм за израду 
Плана развпја ппщтине Жабаљ, заједнп са шланпвима тематских радних група, дпщлп је дп 
пдређених закљушака, кпји нису у складу са дпступнпм статистикпм. Наиме, шланпви радне 
групе за пбласт друщтвенпг развпја, кпнстатпвали су да предщкплска устанпва „Детиоствп“ 
Жабаљ заправп има прпблема са капацитетпм деце кпја се уписују и да ппстпји пптреба за 
прпщиреоем истпг у Жабљу, Ђурђеву и Гпсппђинцима. Када је реш п јасленпм пдељеоу, 
пнп је дпступнп искљушивп у Жабљу и Шуругу, щтп дпста птежава пружаое такве услуге за 
децу кпја не живе у тим насељеним местима, збпг свакпдневнпг превпза и прганизације 
рпдитеља. 
 
Деца у предщкплскпм васпитаоу према дужини дневнпг бправка  
 
Табела 12. Деца у предщкплскпм васпитаоу према дужини дневнпг бправка % 

 

2017 2018 2019 

Дп 6 сати дневнп 3.2 2.2 3.2 

Дп 6 сати дневнп 3 пута 
недељнп 

3.2 0.0 0.0 

Пд 9 дп 12 сати 56.5 60.9 63.8 

Дуже пд 24 сата 0.0 0.0 0.0 

У ППП 4 сата 35.2 33.6 29.8 

У ППП целпдневни 
бправак 

2.0 3.3 3.2 

Укупнп 100 100 100 

Извпр: Статистика пбразпваоа, РЗС 
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Деца у предщкплскпм васпитаоу према ушещћу рпдитеља у трпщкпвима кпје 
рпдитељи плаћају 
 
Графикпн 10. Деца у предщкплскпм васпитаоу према ушещћу рпдитеља у трпщкпвима кпје 
рпдитељи плаћају % 

 
Извпр: Статистика пбразпваоа, РЗС 

 
Ушещће рпдитеља кпји плаћа пун изнпс партиципације у цени ПВ се знашајнп ппвећалп. У 
2017. гпдини, свега 22 % пд рпдитеља је плаћалп пун изнпс партиципације за ПВ, 38 % је 
плаћалп регресирану цену, дпк је пкп 40 % билп пптпунп пслпбпђенп плаћаоа. У 2019. 
гпдини је пшигледнп укинута регресирана цена и шак 79 % рпдитеља плаћа пун изнпс 
партиципације за ПВ. 
 
ПУ „Детиоствп“ Жабаљ6 

                                                 
6
 Достављени подаци од стране чланова тематске радне групе за област друштвеног развоја 
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Предщкплска устанпва има шетири пбјекта; два у Жабљу и пп један  Гпсппђинцима и 
Ђурђеву. У Жабљу је пре две гпдине пптпунп ренпвиран један пбјекат щкпле, изграђен 
1956. за пптребе јаслица и у изванреднпм је стаоу. Главни пбјекат у Жабљу је у дпбрпм 
стаоу али збпг пптребе кприщћеоа све већег брпја деце прпщиреое истпг кап и исељеое 
неких канцеларија на другу лпкацију. Такпђе се јавља пптреба за прпщиреоем капацитета 
јаслица (мпгућнпст дпбијаоа прпстприја бивщег суда а кпје се налазе дп прпстприја 
јаслица и оихпвим ренпвираоем. Пбјекат у Гпсппђинцима је у дпбрпм стаоу и сваке 
гпдине се трансфпрмище какп би задпвпљип пптребе кпје су сваке гпдине све веће 
(изналажеое мпгућнпсти прпщиреоа). Пбјекат у Ђурђеву је преузет пре две гпдине пд 
пснпвне щкпле и изврщена је прва фаза сппљащое адаптације. У другпј фази је пптребна 
замена електрп инсталације кап и замена стпларије. 
Сви пбјекти вртића су пдлишнп ппремељени и сваке гпдине се ради на псвежаваоу, 
ппремаоу и пдржаваоу истих. 
 
 

Оснпвнп пбразпваое 
 

Стратещки циљеви пснпвнпг пбразпваоа 
 
Анализирајући стратещку платфпрму у пбласти пбразпваоа у Републици Србији дп 2020. 
гпдине, наппмиоемп да је Стратегија пбразпваоа дп 2020, предвиђала је да „дп 2020. 
гпдине сви дечаци и девпјчице закпнпм предвиђенпг шкплскпг узраста (минималнп  98%  
генерације),  без  пбзира  на  спцип-екпнпмске,  здравствене, регипналне,  наципналне,  
језичке,  етничке,  верске  и  друге  карактеристике, пбухваћени  су  квалитетним  
пснпвним  пбразпваоем  из  кпјег псипаое није веће пд 5% (тј. завршава пснпвну шкплу 
93% генерације), не самп нанаципналнпм  нивпу  већ  и  за  категприје  деце  из  
псетљивих  група  (сепска, рпмска, сирпмашна деца и деца са инвалидитетпм и 
сметоама у развпју)“ (Влада РС, 2012:29). Стратещки циљеви из Стратегије 2020. гпдине су 
дпбрим делпм пстварени, а најнпвији предлпг Стратегије пбразпваоа дп 2030. предвиђа 
пптпун пбухват пснпвним пбразпваоем, ппбпљщаое квалитета пбразпваое, пптимизацију 
мрежа пснпвних щкпла. 
 
Представити кљушне индикатпре пснпвнпг пбразпваоа (Нетп стппа пбухвата 
пснпвним пбразпваоем, Обухват деце средоим пбразпваоем, Стппа заврщаваоа 
пснпвне/средое щкпле, Стппа пдустајаоа пд щкплпваоа у пснпвнпм/средоем 
пбразпваоу); 
 
Нетп стппа пбухвата пснпвним пбразпваоем - пднпс брпја ушеника старпсти 7-14 гпдина 
уписаних у редпвне пснпвне щкпле и генерације деце предвиђене за ппхађаое пснпвнпг 
пбразпваоа (прпцеоен брпј деце 7-14). 
Обухват деце средоим пбразпваоем - пднпс брпја ушеника уписаних у средое щкпле и 
брпја деце пдгпварајуће старпсне групе (15-18) с тим щтп се пвај ппдатак не впди за 
лпкални нивп. 
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Стппа заврщаваоа пснпвне/средое щкпле - пднпс укупнпг брпја ушеника кпји успещнп 
заврще (пплпже) ппследои разред пснпвне щкпле без пбзира на гпдищте и укупнпг брпја 
деце из пппулације узраста за званишни заврщетак пснпвне щкпле. 
Стппа пдустајаоа пд щкплпваоа у пснпвнпм/средоем пбразпваоу представља разлику у 
брпју ушеника пснпвних/средоих щкпла на ппшетку щкплске гпдине и брпја ушеника на 
крају щкплске гпдине у пднпсу на брпј ушеника на ппшетку щкплске гпдине. 
Наппмена: Вреднпсти пвих индикатпра треба узети са резервпм, збпг метпдплпщких 
прпблема везаних за оихпвп праћеое какп на наципналнпм, али ппсебнп на лпкалнпм 
нивпу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оснпвне щкпле према типу насеља  
 
Графикпн 11. Пснпвне щкпле према типу насеља 

 
Извпр: Статистика пбразпваоа, РЗС (2020.) 

 
У ппщтини Жабаљ ппстпје шетири пснпвне щкпле, пд шега су све шетири матишне, без 
ппдрушних пдељеоа. Једна пд шетири щкпле се налази у градскпм насељу, дпк су препстале 
у ванградским насељима. Према тпме мпжемп рећи да је у свакпм насељенпм месту 
ппщтине ппстпји матишна устанпва пснпвнпг пбразпваоа. 
 
Статистика пснпвнпг пбразпваоа  
 
Табела 13. Статистика пснпвнп пбразпваое 

     Пснпвне щкпле ─ матишне щкпле 4   (2020) 

1 

3 

0 0 
0

1

2

3

4

5

Градска насеља Пстала насеља 
 Матишне щкпле  Ппдрушна пдељеоа 
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Пснпвне щкпле ─ ппдрушна пдељеоа 0   (2020) 

Ушеници уписани у пснпвне щкпле ─ матишне щкпле       

у ниже разреде (I ─ IV) 
 

1046 
 

(2020) 

у више разреде (V ─ VIII) 
 

1086 
 

(2020) 

Ушеници уписани у пснпвне щкпле ─ ппдрушна пдељеоа 
   

у ниже разреде (I ─ IV) 
 

0 
 

(2020) 

у више разреде (V ─ VIII)   0   (2020) 

Нетп стппа пбухвата пснпвним пбразпваоем (%) 95.3 
 

(2019) 

Ушеници кпји су заврщили 8. разред пснпвне щкпле 306 
 

(2019) 

Стппа заврщаваоа пснпвне щкпле (%) 97.5 
 

(2019) 

Стппа пдустајаоа пд щкплпваоа у пснпвнпм пбразпваоу (%) 1.2 
 

(2019) 

Брпј деце пбухваћене пснпвним пбразпваоем за децу са 
сметоама у развпју и инвалидитетпм 

0   (2020) 

Брпј пдраслих пбухваћених пснпвним пбразпваоем 0   (2020) 
Извпр: Дев Инфп 
Табела 14. Неписмени према пплу и узрасту 

Опщтина Ппл Укупнп 
 

Неписмени 
свега 

Ушещће у 
укупнпм 
станпв- 
нищтву 

(%) 

10–
14 

гпд.  

 
15–
19 

 
20–
34 

 
35–
49 

 
50–
64 

 
65 и 

вище 

Жабаљ Σ 23234 736 3,17 13 16 58 42 147 460 

м 11583 145 1,25 5 7 32 19 36 46 

ж 11651 591 5,07 8 9 26 23 111 414 
Извпр: РЗС (2011.) 

 
Щтп се тише нетп стппе пбухвата пснпвним пбразпваоем, ппщтина Жабаљ је изнад прпсека 
и Републике Србије, али и Јужнпбашкпг пкруга. Стппа пдустајаоа пд щкплпваоу у пснпвнпм 
пбразпваоу је ипак у ппщтини Жабаљ изнпси 1,2 %, и вище је у пднпсу на наципнални и 
нивп пбласти, где изнпси 0,6 % и 0,9 % респективнп.  
Стаое щкплских пбјеката и оихпва ппремљенпст је на релативнп задпвпљавајућем 
нивпу. 7 
ОШ „Милпщ Цроански“ Жабаљ 
Ппстпје два пбјекта; један прављен 1911. и други 1976. гпдине. Пба пбјекта су у сплиднпм 
стаоу и дпбрп су ппремљени. Да би се ппбпљщап стандард пптребнп је урадити фасаду на 
старпм пбјекту, спущтаое плафпна у ушипницама старпг пбјекта, кап и ради бпље 
енергетске ефикаснпсти заменити на нпвпм пбјекту металну стпларију и дпвести тавански 
прпстпр у функцију. Уз щкплу је и сппртска хала, кпју ушеници кпристе а кпја је у релативнп 
дпбрпм стаоу кап и ппремљенпщћу. 
 
ОШ „Јпван Јпванпвић Змај“ Ђурђевп 

                                                 
7
 Достављени подаци од стране чланова тематске радне групе за област друштвеног развоја 
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ПЩ рапплаже са два пбјекта изграђена 1910. и 1991. гпдине. Стари пбјекат је у сплиднпм 
стаоу а нпвији у лпщијем. Ппремљенпст щкпле је дпста дпбра. У пба пбјекта је пптребна 
замена стпларије, а у нпвијем замена дела ппдпва кап и израда изплације. Уз щкплу се 
налазе и щкплски станпви кпји су у јакп лпщем стаоу и пптребна је тптална рекпнструкција 
да би се дпвели у стаое упптребе. Щкпла има и сппртску салу (изграђену пре пар гпдина) 
кпја је у пдлишнпм стаоу и ппремљенпсти.  
 
ОШ „Ђура Јакщић“ Чуруг 
У саставу щкпле су два пбјекта старе и нпвије градое кап и издвпјена зграда вртића кпји је 
у саставу щкпле. Зграде су релативнп дпбрпг стаоа и ппремљенпсти. Пптребнп је на старпм 
пбјекту рекпнструисати тпалете и канализацију, на нпвпм пбјекту замена унутращое 
стпларије а у згради вртића пптребна је замена електрпинсталације кап и ппправка 
защтитне пграде и изградоа платпа. У двприщту щкпле ппстављаое бехатпна на стазе. 
Щкпла има и сппртску салу кпја је у сплиднпм стаоу а требала би набавка нпве ппреме за 
исту. 
 
 
ОШ „Жаркп Зреоанин“ Гпсппђинци 
Зграда щкпле је у ппследое две гпдине, кап и ушипнице тпталнп ренпвирана и тиме 
дпведена у пдлишнп стаое. Такпђе је изграђена нпва сппртска сала кап и сппртскп 
игралищте и атлетска стаза (пресвушени тартанпм) и у изванреднпм су стаоу. 
 

Средое пбразпваое 
 
Стратещки правци средопщкплскпг пбразпваоа  
 
Стратегије пбразпваоа дп 2030. дефинисала је да се пбезбеђиваое услпва за увпђеое 
пбавезнпг средоег пбразпваоа се мпже сматрати једним пд кљушних припритета. 
Пптимизација мреже средоих щкпла, кпја је у тпку, треба да буде убрзана а капацитети 
лпкалних сампуправа за планираое уписа заснпвани на дпнетим критеријумима треба да 
буду пјашани. 
 
Табела 15. Статистика средоег пбразпваоа 

Средое щкпле 
1 
  

(2020) 

Ушеници уписани у средое щкпле 609 (2020) 

Пбухват деце средоим пбразпваоем (%) 87% (2020) 

Ушеници кпји заврщавају средоу щкплу 
101 
  

(2020) 

Стппа заврщаваоа средое щкпле (%) 
 
 90% 

(2020) 

Стппа пдустајаоа пд щкплпваоа у средоем 
пбразпваоу (%) 

8.9 (2019) 
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Брпј деце пбухваћене средоим пбразпваоем за 
децу са сметоама у развпју и инвалидитетпм 

11 
  

(2020) 

Извпр: Дев Инфп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ушеници уписани у средое щкпле  
 
Графикпн 12. Ушеници уписани у средое щкпле 

 
Извпр: Дев Инфп, Статистика пбразпваоа, РЗС (2020.) 
 

На теритприји ппщтине Жабаљ, ппстпји једна средоа щкпла „22. пктпбар“ Жабаљ. Према 
статистишким ппдацима из 2019. гпдине, пд укупнпг брпја уписане деце у средое щкпле, 
највище је уписаних у шетвпрпгпдищое струшне щкпле, затим у трпгпдищое, а најмаое је 
уписаних у гимназије. 
 
Збпг тпга щтп не ппстпје пдређени специјалистишки смерпви кпји су вепма тражени данас, 
пдређени брпј деце ипак ппхађа средое щкпле у Нпвпм Саду или Зреоанину. Преднпст је 
тп щтп средоа щкпла у Жабљу унапређује свпј прпграм увпђеоем нпвих смерпва, схпднп 
пптребама на тржищту. Није мпгуће прибавити ппдатке п брпју деце кпја ппхађа наставу у 
щкплама ван ппщтине. Брпј ђака у гимназији се смаоују услед непппуларнпсти исте. 
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Стаое щкплскпг пбјекта8 
 
СШ „22. пктпбар“ Жабаљ 
Щкпла ради у два пбјекта (стари и нпвији) кпји су пдвпјени и кпји се налазе у релативнп 
дпбрпм стаоу кап и ппремљенпщћу, а кпје задпвпљавају прпфиле и смерпве. На старпм 
пбјекту је пптребна пптпуна рекпнструкција фасаде а у пвпм другпм изградоа кухиое 
(ђашке за наставу). У пквиру щкпле налази се кпщаркащки терен пресвушен тартанпм и  
пдлишнпм је стаоу. 
 
 
 
 
 
 
Ушеници кпји заврщавају средое щкпле  
 
Графикпн 13. Ушеници кпји заврщавају средое щкпле 

 
Извпр: Дев Инфп, Статистика пбразпваоа, РЗС (2019.) 
 

Смерпви средое щкпле и уписани ушеници  
 
Преглед пбразпвних прпфила и брпја уписаних ушеника пп смерпвима у ппследоих пет 
гпдина у Средоу щкплу „22. пктпбар“ Жабаљ9. 
 
Шкплска 2016/2017 

Редни брпј Нивп пбразпваоа 
 

Образпвни прпфил Брпј ушеника 

1 шетвпрпгпдищои Мащински технишар за кпмпјутерскп 30 

                                                 
8
 Достављени подаци од стране чланова тематске радне групе за област друштвеног развоја 

9
 Достављени подаци од стране чланова тематске радне групе за област друштвеног развоја 
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кпнструисаое 

2 шетвпрпгпдищои Гимназија- ппщти смер 31 

3 шетвпрпгпдищои Eкпнпмски технишар 30 

4 шетвпрпгпдищои Туристишки технишар 29 

5 трпгпдищои Механишар привредне механизације 
Механишар грејне и расхладне 
технике 

36 

6 трпгпдищои Кувар  39 

 
Шкплска 2017/2018 

Редни брпј Нивп пбразпваоа 
 

Образпвни прпфил Брпј ушеника 

1 шетвпрпгпдищои Мащински технишар за кпмпјутерскп 
кпнструисаое 

30 

2 шетвпрпгпдищои Гимназија - ппщти смер 29 

3 шетвпрпгпдищои Eкпнпмски технишар 29 

4 шетвпрпгпдищои Туристишки технишар 30 

5 трпгпдищои Аутплимар 
Механишар грејне и расхладне 
технике 

17 

6 трпгпдищои Механишар привредне механизације  18 

7 трпгпдищои Кувар 29 

 
Шкплска 2018/2019 

Редни брпј Нивп пбразпваоа 
 

Образпвни прпфил Брпј ушеника 

1 шетвпрпгпдищои Мащински технишар за кпмпјутерскп 
кпнструисаое 

31 

2 шетвпрпгпдищои Гимназија - ппщти смер 33 

3 шетвпрпгпдищои Eкпнпмски технишар 30 

4 шетвпрпгпдищои Туристишкп хптелијерски технишар 34 

5 трпгпдищои Аутпмеханишар 
Механишар привредне механизације 

31 

6 трпгпдищои Бравар 
Механишар грејне и расхладне 
технике 

31 

7 трпгпдищои Кувар 34 

 
Шкплска 2019/2020 

Редни брпј Нивп пбразпваоа 
 

Образпвни прпфил Брпј ушеника 

1 шетвпрпгпдищои Мащински технишар за кпмпјутерскп 
кпнструисаое 

22 

2 шетвпрпгпдищои Гимназија - ппщти смер 19 
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3 шетвпрпгпдищои Финансијски администратпр 21 

4 шетвпрпгпдищои Туристишкп хптелијерски технишар 32 

5 трпгпдищои Пператер мащинске пбраде 24 

6 трпгпдищои Аутпмеханишар 
Механишар грејне и расхладне 
технике 

12+13=25 

7 трпгпдищои Кувар 35 

 
Шкплска 2020/2021 

Редни брпј Нивп пбразпваоа 
 

Образпвни прпфил Брпј ушеника 

1 шетвпрпгпдищои Мащински технишар за кпмпјутерскп 
кпнструисаое 

23 

2 шетвпрпгпдищои Гимназија- ппщти смер 16 

3 шетвпрпгпдищои Финансијски администратпр 22 

4 шетвпрпгпдищои Туристишкп хптелијерски технишар 22 

5 трпгпдищои Пператер мащинске пбраде 23 

6 трпгпдищои Аутпмеханишар 
Механишар грејне и расхладне 
технике 

12+13=25 

7 трпгпдищои Кувар 28 

 
Ппред средое щкпле „22. пктпбар“ Жабаљ ушеници ппхађају и средое щкпле ван 
Опщтине и тп: 

 Медицинска щкпла „7.април“ Нпви Сад 

 Сапбраћајна щкпла „Пинки“ Нпви Сад 

 Електрптехнишка щкпла „Михајлп Пупин“ Нпви Сад 

 Технишка щкпла „Милева Марић Анщтајн“ Нпви Сад 

 Технишка щкпла „Павле Савић“  

 Ппљппривредна щкпла са дпмпм ушеника Футпг 

 Гимназија „Светпзар Маркпвић“ Нпви Сад 

 Гимназија „Јпван Јпванпвић Змај“ Нпви Сад 

 Гимназија „Исидпра Секулић“ Нпви Сад 

 Гимназија „Лаза Кпстић“ Нпви Сад 

 Щкпла дизајна „Бпгран Щупут“ Нпви Сад 

 Гимназија Бешеј 

 Технишка щкпла Бешеј 

 Екпнпмска щкпла Бешеј 

 Медицинска щкпла Зреоанин 
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Спцијална защтита  
 

Нпвчана даваоа и услуге у надлежнпсти наципналнпг нивпа 
 
Обухват станпвнищтва нпвшанпм спцијалнпм ппмпћи (НСП) и дешијим дпдаткпм 
(ДД) из перспективе лпкалних сампуправа- кљушне наппмене;  
 
Пбухват станпвнищтва прпграмима спцијалне ппмпћи, кпји се шестп се узима кап ппказатељ 
спцијалне защтите какп на наципналнпм такп и на лпкалнпм нивпу али и за креираое 
разлишитих индекса на лпкалу,  заправп није адекватан. Наиме, ушещће кприсника 
кприсника прпграма НСП (нпвшане спцијалне ппмпћи) и ДД (дешији дпдатак) кпји су 
нпвшана даваоа са циљем смаоеоа сирпмащтва, су у слушају перфектне таргетиранпсти 
прпкси ппказатељи за матерјални пплпжај станпвнищтва. Наравнп, у пракси мпже да 
ппстпји грещка укљушенпсти (правп примају пни кпји не би требалп да га примају) и грещка 
искљушенпсти (правп не пстварују пни кпји би требалп), те би адекватан ппказатељ бип 
пбухват пних кпјима је ппмпћ пптребна. Тп су анкетни ппдаци и пни нису распплпживи за 
праћеое на лпкалнпм нивпу. Друга ствар кпју треба ппменути да су НСП И ДД даваоа са 
наципналнпг нивпа иакп је и улпга лпкалних сампуправа важна у администрираоу пвих 
даваоа. 
 
Брпј кприсника  (НСП и ДД)- кап прпграма за смаоеое сирпмащтва у 
надлежнпсти наципналнпг нивпа  
 
Графикпн 14. Брпј кприсника НСП – Ппщтина Жабаљ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извпр: Дев Инфп база 

 
Графикпн 15. Брпј кприсника ДД – Ппщтина Жабаљ 
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Извпр: Дев Инфп база 

 
 
 
 
Табела 16. Статистика нпвшаних даваоа 

Брпј кприсника нпвшане спцијалне ппмпћи*   1313 (2020) 

Удеп кприсника нпвшане спцијалне ппмпћи у укупнпј 
пппулацији (%)* 

  6.0 (2019) 

Брпј кприсника дешијег дпдатка (0─17 гпдина)*   668 (2020) 

Удеп кприсника дешијег дпдатка у укупнпј пппулацији 
деце (%)* 

  16.4 (2019) 

Брпј кприсника увећанпг дешијег дпдатка (0─17 гпдина)*   208 (2020) 

Удеп кприсника увећанпг дешијег дпдатка у укупнпј пппулацији 
деце (%)* 

  4.6 (2019) 

Брпј кприсника пснпвнпг дпдатка за негу и ппмпћ другпг лица* 
 

120 (2020) 

Брпј кприсника увећанпг дпдатка за негу и ппмпћ другпг лица* 
 

144 (2020) 

Удеп кприсника увећанпг дпдатка за негу и ппмпћ другпг лица у 
укупнпј пппулацији (%)* 

  0.6 (2019) 

Извпр: Дев Инфп 

 
Обухват кприсника нпвшане спцијалне ппмпћи (НСП) је релативнп виспк, ппсматрајући га 
у пднпсу на прпсек са Републикпм Србијпм и Јужнпбашким пкругпм, где је далекп нижи: 
3,1 %, пднпснп 2,5 %. У 2019. гпдини, 1313 станпвника је примилп пвакву ппмпћ, щтп је 
мерилп за стабилнпст екпнпмске ситуације у ппдрушју. Када је реш п кприсницима дешијег 
дпдатка 0-17, оихпв удеп у укупнпј пппулацији изнпси 16,4 %, щтп је већи пбухват негп на 
нивпу пбласти, пднпснп маои у ппређеоу са Републикпм Србијпм. Брпј кприсника 
спцијалне защтите на евиденцији ЦСР кап % укупнпг брпја станпвника изнпси 11,6 %, щтп је 
већи пбухват у ппређеоу са РС и пбласти. 
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Капацитет и пптерећенпст центра за спцијални рад 
 
Табела 17. Капацитет и пптерећенпст центра за спцијални рад  

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2017 2018 2019 

Жабаљ 

Укупан брпј кприсника спцијалне защтите на 
евиденцији Центра за спцијални рад 

Брпј  3094 2996 2902 

Брпј жена кприсница спцијалне защтите на 
евиденцији Центра за спцијални рад 

Брпј  1645 1582 1548 

Брпј мущкараца кприсника спцијалне защтите 
на евиденцији Центра за спцијални рад 

Брпј  1449 1414 1354 

Брпј кприсника спцијалне защтите на 
евиденцији Центра за спцијални рад, кап % 
укупнпг брпја станпвника 

%  12.22 11.91 11.6 

Брпј струшних радника у Центру за спцијални 
рад 

Брпј  6 6 6 

Капацитет Центара за спцијални рад Брпј  516 499 484 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

Спцијална заштита статистика 
 
Табела 18. Спцијална защтита статистика 

Укупан брпј кприсника спцијалне защтите на евиденцији Центра за 
спцијални рад 

  2902 (2019) 

Удеп кприсника спцијалне защтите у укупнпј пппулацији (%) 
*Циљеви пдрживпг развпја - индикатпр 1.3.1  

11.6 (2019) 

Брпј струшних радника у Центру за спцијални рад** 
 

6 (2019) 

Пднпс брпја кприсника спцијалне защтите и струшних радника 
Центра за спцијални рад  

484 (2019) 

Пднпс брпја станпвника и струшних радника Центра за спцијални 
рад 

  4170 (2019) 

Извпр: Дев Инфп 

 
Удеп кприсника спцијалне защтите у укупнпј пппулацији - индиктпр Циљеви пдрживпг 
развпја 1.3.  
Удеп кприсника спцијалне защтите у укупнпј пппулацији је дефинисан кап индикатпр за 
праћеое циља 1.3. Применити пдгпварајуће наципналне системе спцијалне заштите и 
мере за све, укључујући најугрпженије, и дп 2030. ппстићи дпвпљнп велики пбухват 
сирпмашних и раоивих.  Валиднпст пвпг индикатпра је упитна имајући у виду да укупни 
брпј кприсника спцијалне защтите представља збир вепма разлишитих права и услуга, те да 
тај збир ни у апсплутнпм ни у релативнпм изразу заправп нема аналитишку вреднпст, а 
самим тим је и је уппредивпст тпкпм  времена, али и између ЈЛС прпблематишна. Тп се 
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најбпље упшава у сфери услуга спцијалне защтите. Прпстп сабираое брпја кприсника 
разнпрпдних услуга с разлишитим садржајем, прпграмима и мпделима пружаоа не 
пбезбеђује валидне инфпрмације.  
  
Ппкривенпст старих пензијама - Прпсешна пензија и пднпс пензипнера и 
станпвнищтва 65 + гпдина 
   
Табела 19. Ппкривенпст старих пензијама и прпсешан изнпс пензије 

Опщтина Назив индикатпра Јединица мере 2017 2018 2019 

Жабаљ 

Брпј кприсника пензија Брпј  4146 4185 4148 

Брпј кприсника пензија, кап % укупнпг 
станпвнищтва 

%  16.4 16.6 16.6 

Прпсешан изнпс пензије 
У РСД, 
нпминалнп 

22349 22436 23049 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 
 
 
 
 
 
 

 
Услуга смещтаја у надлежнпсти наципналнпг нивпа  
 
Табела 20. Услуга смещтаја у надлежнпсти наципналнпг нивпа – ппщтина Жабаљ 

Хранитељске ппрпдице   19 (2020) 

Брпј деце кпја кпристе услуге смещтаја (0─17 гпдина) 
 

28 (2020) 

Стппа деце кпја кпристе услуге смещтаја (на 1 000 деце) 
 

5.7 (2019) 

Стппа деце у резиденцијалним устанпвама (на 1 000 деце)   0.6 (2019) 

Стппа деце у хранитељским ппрпдицама (на 1 000 деце)   5.1 (2019) 

Брпј деце са инвалидитетпм кпја кпристе услуге смещтаја 
 

3 (2020) 

Брпј кприсника државних дпмпва кпји имају 65 и вище гпдина   34 (2020) 

Удеп кприсника државних дпмпва старпсти 65 и вище гпдина у 
укупнпм брпју лица старпсти 65 и вище гпдина (%) 

  0.8 (2019) 

Извпр: Дев Инфп 
 

Услуге спцијалне заштите и нпвчана даваоа у надлежнпсти лпкалне сампуправе 
 
Надлежнпсти јединице лпкалне сампуправе у сектпру спцијалне защтите, на 
пснпву функципналне класификације 
 
Ппред наципналнпг нивпа власти, и ЈЛС пбезбеђују ппједине услуге и дпдељују разлишите 
врсте нпвшаних даваоа и ппмпћ у натури.  Неке пд услуга спцијалне защтите у надлежнпсти  
ЈЛС су: 
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 Дневне услуге у заједници -  дневни бправак, ппмпћ у кући, лишни пратилац 
детета  и свратищте  

 Услуге ппдрщке за сампстални живпт - перспнална асистенција, станпваое 
уз ппдрщку за младе кпји напущтају систем спцијалне защтите и станпваое 
уз ппдрщку за пспбе с инвалидитетпм у ЈЛС кпје су према степену 
развијенпсти изнад републишкпг прпсека 

 Услуге смещтаја - смещтај у прихватилищте (за жртве насиља, жртве 
тргпвине људима) и предах смещтај  

 Саветпдавнп-терапијске и спцијалнпедукативне услуге. 
 
Услуге спцијалне защтите у надлежнпсти лпкалних сампуправа  
 
Тпкпм 2018. гпдине, ппщтина Жабаљ је пбезбеђивала једну услугу спцијалне защтите: 
Дневни бправак за децу и младе са сметоама у развпју и инвалидитетпм. 10 
 
Пружалац услуге: Центар за спцијални рад за ппщтине Жабаљ и Тител „Сплидарнпст“ 
Жабаљ 
Капацитет - Максималан брпј кприсника: 27 
Брпј кприсника: 27; Мущкараца: 20; Жена: 7 
Укупни гпдищои трпщкпви: 3.710.201,3 
Бучет ЈЛС: 3.710.201,3 
Материјална ппдрщка у надлежнпсти ппщтине Жабаљ у 2018. гпдини 
 
Табела 21. Нпвшана даваоа у надлежнпсти ппщтине Жабаљ у 2018. гпдини11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 22. Даваое у натури у надлежнпсти ппщтине Жабаљ у 2018. гпдини12 

Жабаљ 6.16. Трпщкпви сахране 645.650 

 

                                                 
10 Matković G., Stranjaković M. (2020), Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici 

Srbiji. Beograd:  im  a  o ijalno  klj  ivanj  i  manj nj   iroma tva  la     p  lik  Sr ij . 
11 Matković G., Stranjaković M. (2020), Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici 

Srbiji. Beograd:  im  a  o ijalno  klj  ivanj  i  manj nj   iroma tva  la     p  lik  Sr ij . 
12 Matković G., Stranjaković M. (2020), Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti JLS u Republici 

Srbiji. Beograd:  im  a  o ijalno  klj  ivanj  i  manj nj   iroma tva  la     p  lik  Sr ij . 

Жабаљ 

Једнпкратна нпвшана ппмпћ 
         
570,000.00  

Нпвшана ппмпћ за трпщкпве превпза 
      
1,195,450.74  

Једнпкратна нпвшана накнада за нпвпрпђеншад 
              
8,000.00  

Нпвшана ппмпћ за трпщкпве превпза 
      
2,390,901.50  

Другп:  ЈНП за првп дете 
           
15,000.00  

Једнпкратна нпвшана ппмпћ 
      
1,990,375.00  

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje_usluga_socijalne_zastite_i_materijalne_podrske_u_nadleznosti_JLS_u_RS.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje_usluga_socijalne_zastite_i_materijalne_podrske_u_nadleznosti_JLS_u_RS.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje_usluga_socijalne_zastite_i_materijalne_podrske_u_nadleznosti_JLS_u_RS.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje_usluga_socijalne_zastite_i_materijalne_podrske_u_nadleznosti_JLS_u_RS.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje_usluga_socijalne_zastite_i_materijalne_podrske_u_nadleznosti_JLS_u_RS.pdf
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje_usluga_socijalne_zastite_i_materijalne_podrske_u_nadleznosti_JLS_u_RS.pdf
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2019.   
Пружалац услуге: Центар за спцијални рад за ппщтине Жабаљ и Тител „Сплидарнпст“ 
Жабаљ 
Капацитет- Максималан брпј кприсника: 150 
Брпј кприсника: 150; Мущкараца: 91 ; Жена: 59 
Укупни гпдищои трпщкпви: 2.257.177,44 наменска средства из бучета РС 
Бучет ЈЛС:  ______ 
 
Материјална ппдрщка у надлежнпсти ппщтине Жабаљ у 2019. гпдини 
 
Табела 23. Материјална ппдрщка у надлежнпсти ппщтине Жабаљ у 2019. гпдини 

 

Жабаљ 6.16. Трпщкпви сахране 934.000,00 
Извпр: Ппщтинска управа 

 
2020.  
Пружалац услуге: Центар за спцијални рад за ппщтине Жабаљ и Тител „Сплидарнпст“ 
Жабаљ 
Капацитет- Максималан брпј кприсника: 106 
Брпј кприсника: 106 ; Мущкараца: 73 ; Жена: 33 
Укупни гпдищои трпщкпви: 1.965.220,48 наменска средства из бучета РС 
Бучет ЈЛС: _____________ 
 
Материјална ппдрщка у надлежнпсти ппщтине Жабаљ у 2020. гпдини 
 
Табела 24 Материјална ппдрщка у надлежнпсти ппщтине Жабаљ у 2020. гпдини 

Жабаљ 

Једнпкратна нпвшана ппмпћ 2.758.000,00          

Нпвшана ппмпћ за трпщкпве превпза  (превпз ушеника – 
ЦСР „Сплидарнпст“) 2.032.000,02 

Једнпкратна нпвшана накнада за нпвпрпђеншад 8.000,00               

Нпвшана ппмпћ за трпщкпве превпза (НАК.ИЗ БУЧ.ЗА 
ДЕЦУ И ППРПДИЦУ) 231.770,24       

Другп:  ЈНП за првп дете 15.000,00            

Трпщкпви превпза за ушенике и студенте (регресира 
Ппщтина Жабаљ) 13.214.961,00       

   

Жабаљ 

Једнпкратна нпвшана ппмпћ 2.504.500,00          

Нпвшана ппмпћ за трпщкпве превпза  (превпз ушеника – 
ЦСР „Сплидарнпст“) 1.096.200,01 

Једнпкратна нпвшана накнада за нпвпрпђеншад 8.000,00               

Нпвшана ппмпћ за трпщкпве превпза (НАКН.ИЗ БУЧ.ЗА 
ДЕЦУ И ППРПДИЦУ) 325.206,82       

Другп:  ЈНП за првп дете 15.000,00            

Трпщкпви превпза за ушенике и студенте (регресира 
Ппщтина Жабаљ)       
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Жабаљ 6.16. Трпщкпви сахране 986.980,00 
Извпр: Ппщтинска управа 

 
Табела 25. Пцене сирпмащтва 

Оцене сирпмащтва метпдпм мапираоа сирпмащтва, 2013. 

Стппа ризика пд сирпмащтва (%) 34.3 

 
25.7 (РС) 

Стппа ризика пд сирпмащтва - ранг ппщтина 91 

  Ђини кпефицијент (интервал пд 0 дп 100) 34.6 

  Релативни јаз ризика пд сирпмащтва (%) 12 

  Извпр: Дев Инфп 
 

Стппа ризика пд сирпмащтва је вища у ппређеоу са Републикпм (25,7 %) и изнпси 34,3 % 
(ппдаци из 2013.) 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствп 
 
Здравствена защтита у Републици Србији је претежнп у надлежнпсти наципналнпг нивпа 
управљаоа, щтп је регулисанп нпвим Закпнпм п здравственпј защтити 2019. гпдине, када и 
пснивашка права за устанпве примарне здравствене защтите прелазе са јединица лпкалне 
сампуправе на Републику, пднпснп АП. Према нпвим закпнским рещеоима јединице 
лпкалне сампуправе пстају псниваши самп апптекарских устанпва на свпјпј теритприји. 
Циљеви пдрживпг развпја у сфери дпбрпг здравља за лпкални нивп - Стппа непнаталне 
смртнпсти 3.2.2., Инциденца туберкплпзе на 100.000 станпвника 3.3.2. и стппа смртнпсти 
услед сампубиства на 100.000 станпвника 3.4.2. Уместп ЦПР индикатпра Стппа смртнпсти 
деце исппд 5 гпдина старпсти (3.2.1) у ДевИнфп бази се прати стппа смртнпсти 
пдпјчади, уместп индикатпра Удеп циљне пппулације пбухваћене свим вакцинама из 
наципналнпг прпграма (3.Б.1) распплпжив је ппдатак п прпценту деце кпја су вакцинисана 
прптив дифтерије, тетануса, кап и п прпценту деце кпја су вакцинисана прптив малих 
бпгиоа у првих 18 месеци живпта, а уместп индикатпра Густина и дистрибуција 
здравствених радника на 10.000 станпвника (3.Ц.1) распплпживи су ппдаци п брпју 
лекара у примарнпј здравственпј заштити  на 1.000 станпвника.  
 
Кљушни индикатпри дпступни на Аналитишкпм сервису  

  6.612.120,45 
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Табела 26. Кљушни индикатпри дпступни на Аналитишкпм сервису 

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2017 2018 2019 

Жабаљ 

Брпј здравствених устанпва (ЗУ) Брпј  1 1 1 

Укупан брпј заппслених у ЗУ Брпј  122 120 111 

Укупан брпј дпктпра медицине у ЗУ Брпј  28 25 25 

Брпј дпктпра медицине на 1.000 
станпвника 

Брпј  1.11 0.99 1 

Брпј лекара ппщте медицине у ЗУ Брпј  14 11 11 

Брпј лекара за предщкплску децу на 1.000 
предщкплске деце 

Брпј  2.1 2.6  

Брпј лекара за пдрасле на 1.000 пдраслих Брпј  0.7 0.6  

Брпј стпматплпга у ЗУ Брпј  6 6 4 

Брпј стпматплпга на 1.000 станпвника Брпј  0.24 0.24 0.16 

Брпј фармацеута у ЗУ Брпј  2 1 0 

Брпј фармацеута на 1.000 станпвника Брпј  0.08 0.04 0 

Расхпди за здравствену и спцијалну 
защтиту кприсника бучетских средстава 

У 
хиљадама 
РСД, 
нпминалнп 

368.938 415.857 420.821 

Расхпди за здравствену и спцијалну 
защтиту кприсника бучетских средстава пп 
станпвнику 

У РСД, 
нпминалнп 

14.569 16.531 16.820 

Пстварене инвестиције у здравствену и 
спцијалну защтиту 

У 
хиљадама 
РСД, 
нпминалнп 

15.417 13.240 14.279 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Тпкпм прве радипнице кпју су ангажпвани експерти пдржали у сарадои са 
Кппрдинаципним телпм за израду Плана развпја ппщтине Жабаљ, заједнп са шланпвима 
тематских радних група, устанпвљенп је да дплази дп укидаоа лекара специјалиста на 
теритприји ппщтине Жабаљ збпг малпг брпја станпвника. Предлпг за рещаваое пвпг, врлп 
деликатнпг прпблема, бип је тај да се ппщтина Жабаљ и ппщтина Тител сппје какп би се 
квпта испунила, међутим представници ппщтине Тител нису ппказали заинтереспванпст, те 
је пвај прпблем пстап нерещен. Такпђе, устанпвљенп је да ппстпји изузетнп велика пптреба 
за лпгппедпм, ппщтп се гпдищое јавља између 50 и 70 деце кпјима је пптребна ппмпћ и 
услуга лпгппеда. Услуге лпгппеда такпђе нису дпступне станпвницима ппщтине Жабља јер 
није испуоена квпта, те се лпгппед финансира прекп Центра за спцијални рад. 
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Апптека има дпвпљнп у ппщтини Жабаљ, али су пне приватизпване пднпснп дате у закуп 
ппщтп су били велики губитащи. 
 
Табела 27. Здравствп аналитишки приказ 

Брпј лекара   25 

Брпј лекара на 1 000 станпвника 
 

1.0 

Лекари  ─ здравствена защтита деце (на 1 000 станпвника) 
 

2.1 

Лекари ─ здравствена защтита щкплске деце и пмладине 
(на 1 000 станпвника)  

0.0 

Лекари ─ здравствена защтита пдраслпг станпвнищтва 
(на 1 000 станпвника)  

0.5 

Стпматплпзи ─ стпматплпщка защтита деце, щкплске деце и пмладине (на 1 
000 станпвника)  

0.7 

Лекари ─ здравствена защтита жена (на 1 000 станпвника) 
 

0.19 

Пбухват жена у тпку првпг триместра труднпће савременпм здравственпм 
защтитпм (%) 

  146.9 

Пбухват трудница патрпнажним ппсетама (брпј)   0.4 

Брпј пбплелих пд туберкулпзе 
 

3 

Инциденција туберкулпзе (на 100 000 станпвника) 
 

12.0 

Прпценат деце кпја су вакцинисана прптив дифтерије, тетануса и великпг 
кащља у првпј гпдини живпта (%)   

94.3 

Прпценат деце кпја су вакцинисана прптив малих бпгиоа у првих 18 месеци 
живпта (%)   

88.0 

Извпр: Дев Инфп (2019.) 
 
 
Табела 28. Стппа смртнпсти 2017-2019, деца млађа пд гпдину дана (пдпјшад) и млађа пд 7 дана 

    

 

пдпјшад < 7 дана 

 2017 3.8 15.0 
 

2018 7.6 15.0 
 

2019 7.7 18.8 
 

Извпр: Дев Инфп 
 

Стппа смртнпсти услед сампубиства на 100.000 станпвника је у ппщтини Жабаљ исппд стппе 
Републике Србије кпја изнпси 13.5 %, дпк стппа непнаталне смртнпсти према пплу у 
ппщтини Жабаљ изнпси 15.27 % за мущкарце, 0 % за жене, щтп је далекп изнад прпсека 
Републике где изнпси 3.83 % за мущкарце, пднпснп 3.36 % за жене. Стппа смртнпсти 
пдпјшади је такпђе вища у ппређеоу са Републикпм, кап и за нпвпрпђеншад млађа пд 7 
дана, щтп је неппвпљна статистика. 
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Култура и сппрт 
 

Институције културе  
 
Табела 29. Институције културе 

Оснпвни ппдаци, 2019. 
  Брпј бипскппа 0 (2019) 

Брпј ппсетилаца бипскппа 0 (2019) 

Брпј музеја 0 (2019) 

Брпј ппсетилаца музеја 0 (2019) 

Брпј ппзприщта 0 (2019) 

Брпј ппзприщних представа 0 (2019) 

Брпј ппсетилаца ппзприщта 0 (2019) 

Извпр: Дев Инфп 

 
Званишна статистика указује на неппстпјаое институција културе на теритприји ппщтине 
Жабаљ.  
 
 
 
 
 
 

 13 Устанпве и удружеоа кпја се баве културнпм делатнпщћу и сппртпм
Удружеоа кпја делују у ппщтини Жабаљ су: 

 Удружеоа кпја се баве културпм, туризмпм, развпјем и ппљппривредпм: 

„Жабаљски дани“ удружeоe грађана Жабаљ – Фрoгвил дayс, Eтнo удружeоe 

грађана „Саблиjа“ Жабаљ, Удружeоe винoградара, винара и вoћара „Бoрoо“ Шуруг, 

Удружeоe за нeгoваоe традициje „Tрадициoналнo-Вojвoђански“, Плeсни клуб 

„Magic people“, Удружeоe грађана „Ajмo бабo у Жабаљ“, Завишаjнo удружeоe 

„Tрнoвo“ Шуруг, Удружeоe грађана „19. jануар“ Жабаљ, Цeнтар за развoj и eврoпскe 

интeграциje; 

 Екплпщка удружеоа: Удружeоe грaђaнa „Eкoлoщки путoказ“, Oдрeд извиђаша 

„Стара Tиса“ Шуруг; 

 Удружеоа жена: Удружeоe жeна „Oрoлиjа“ Ђурђeвo, Удружeоe жeна Meснe 

заjeдницe Жабаљ; 

                                                 
13

 Достављени подаци од стране чланова тематске радне групе за област друштвеног развоја 
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 Удружеоа пензипнера и ушесника рата: Удружeоe грађана „Пeнзиoнeр“ Жабаљ, 

Удружeоe пeнзиoнeра Oпщтинe Жабаљ, Oпщтински oдбoр СУБНOР-а, 

Meђуoпщтинскo удружeоe цивилних инвалида рата-Нoви Сад, Meмoриjалнo 

друщтвo „Рациjа 1942“ Шуруг; 

 Рпмска удружеоа: Рoмскo удружeоe „Aмарo Шашипe“ – „Наща истина“, 

Истраживаши Рoми; 

 Хуманитарна удружеоа и удружеоа инвалида: Савeз инвалида рада Вojвoдинe, 

Oпщтинска oрганизациjа инвaлида рада Жабаљ, Кoлo српских сeстара Шуруг, 

Удружeоe дистрoфишара Jужнoбашкoг oкруга Нoви Сад, Удружeоe глувих Жабаљ; 

 Сппрт, мптп удружеоа, лпв и рибплпв: Moтo клуб „Чoкeр“ Шуруг, Moтo клуб 

„Гeoргиje“ Ђурђeвo, УСР „КOЋ“ Ђурђeвo, Кoоишки клуб „Жабаљ“ Жабаљ, Лoвашкo 

друщтвo Ђурђeвo, Кинoлoщкo друщтвo Жабаљ и Клуб руских паса Жабаљ, Удружeоe 

спoртских рибoлoваца „Mладoст - Jeгришка“ Жабаљ, „Гoлуб писмoнoща“ Шуруг, 

Удружeоe oдгаjиваша спoртских гoлубoва писмoнoща „Щаjкащка“ Жабаљ, 

Удружeоe спoртских рибoлoваца „Стара Tиса“ Шуруг. 

У oпщтини Жабаљ су зaступљeнe рaзлишитe oблaсти културнoг ствaрaлaщтва: фoлклoрнo и 
нaрoднo ствaрaлaщтвo, ликoвнo и дрaмскo ствaрaлaщтвo, филм и фoтoгрaфиja, коижeвнo 
ствaрaлaщтвo и сл.  
 
Најзаступљеније културне манифестације у Ппщтини су: 

 Кoнцeрти културнo умeтнишких друщтaвa; 

 Кoнцeрти пeвaшких групa (хoрoвa); 

 Прoмoциje коигa; 

 Излoжбe сликa; 

 Ликoвнe кoлoниje; 

 Фeстивaл филмa и фoтoгрaфиje. 

Ппшеткпм 1962. гпдине пснпвана је Нарпдна библиптека у Жабљу, кап матишна библиптека. 
Данас је тп устанпва, пп типу нарпдна библиптека кпја задпвпљава пптребе кприсника, са 
коижницама и шитапницама у Жабљу, Шуругу, Ђурђеву и Гпсппђинцима и фпндпм пд 
укупнп 60.000 коига. 
 
Библиптека у Жабљу функципнище у пбјекту из 19. века, кпји у пвпм тренутку задпвпљава 
пптребе кприсника. Рад се пдвија у пдељеоу за пбраду коига и завишајнпм пдељеоу, 
ппзајмнпм пдељеоу са шитапницпм, у шитапници за кприщћеое дневне щтампе и псталих 
серијских публикација, и галеријскпм прпстпру. Двприщни прпстпр је такпђе у функцији, 
акп тп дпзвпљавају временски услпви. Заппшета је санација крпва, какп би се матишнпј 
библиптеци вратип стари сјај. Фпнд је у већпј мери смещтен у засебнпј прпстприји, а у 
маоем пбиму у ппзајмнпм пдељеоу, и укупнп га шини пкп 20.000 библиптешких јединица. У 
библиптеци у Жабљу ради Завишајни фпнд, шија је пснпвна функција прикупљаое, пбрада и 
архивираое свих врста мпнпграфских и серијских публикација и ефемерне грађе кпја се 
садржински пднпси на свакпдневни живпт и рад грађана, радних кплектива и институција у 
ппщтини Жабаљ. Такпђе издавашка делатнпст се пптенцира у пквиру Завишајнпг фпнда. 
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Најбрпјнији кприсници библиптеке у Жабљу су ушеници пснпвних, затим, средоих щкпла и 
заппслени. 
 
Коижница са шитапницпм у Шуругу ппседује фпнд са пкп 18.000 наслпва. Налази се и центру 
села у старпј щкплскпј згради. У једнпј прпстприји је смещтен фпнд, а у другпј ппзајмнп 
пдељеое са шитапницпм. Статистишки ппказатељи гпвпре да је шурущка библиптека радп 
ппсећена и пмиљена институција културе кпд свпјих житеља. 
Коижница са шитапницпм у Ђурђеву функципнище у згради из щездестих гпдина прпщлпг 
века, шији је скрпман прпстпр временпм ппстап тесан за фпнд пд пкп 10.000 коига. 
Ппслпвни прпстпр се састпји пд две прпстприје. Већа се кпристи за рад са кприсницима и 
пбраду коига, а другпј, маопј прпстприји је смещтен деп фпнда. 
Збпг специфишне наципналне структуре станпвнищтва у Ђурђеву, Коижница са шитапницпм 
активнп прати и дппуоује фпнд са текућпм прпдукцијпм на русинскпм језику. Библиптека 
тиме ушествује у пшуваоу наципналне свести и културе ђурђевашких Русина. Фпнд на 
русинскпм језику садржи пкп 1000 публикација. 
 
Коижница са шитапницпм у Гпсппђинцима налази се у згради из щездесетих гпдина 
прпщлпг века и све оене активнпсти се пдвијају у једнпј прпстприји. Смещтајни и радни 
капацитети библиптеке су прескрпмни за фпнд пд пкп 9.000 коига. И ппред птежавајућих 
пкплнпсти библиптека ради редпвнп и радп је ппсећенп местп, пре свега ушеника пснпвних 
щкпла. 
У знак сећаоа на жртве рације урађен је сппменик у виду цвета лпкваоа на Црнпј ћуприји, 
рад ликпвнпг уметника Владислава Рајшетића, сппменик жртвама рације на трећпј рампи у 
Шуругу, и сппменик у центру Ђурђева. На Тиси ппстпји сппменик бпрцима Првпг щајкащкпг 
партизанскпг пдреда. У центру Жабља ппдигнут је сппменик слпбпди. Ппстпји вище сппмен 
плпша у свим насељеним местима. Сппмен плпша и биста Јпвана Туцакпва испред Дпма 
здравља у Шуругу, сппмен плпша др Лазара Пашуа. 
 
 
Прпблем за кпјим се супшавају културне устанпве на ппдрушју ппщтине Жабаљ јесте 
недпстатак технишкпг пспбља пднпснп квалификпванпг и пбушенпг, кпји би свпјим знаоем 
и вещтинама ппдигли квалитет пружених услуга. Такпђе, прпблем су и нерещени угпвпрни 
пднпси између ппслпдаваца и заппслених, заппслена лица су углавнпм ангажпвана пп 
угпвпру п привременп ппвременим ппслпвима, те услед тпга не ппстпји дпвпљна 
мптивација за квалитетан рад. 
 
Културнп - уметнишка друщтва 
 
ДОНКТ „Рпгаљ“ - Друщтвп за пшуваое и негпваое културних традиција „Рпгаљ“ Жабаљ је 
ппшелп са радпм у пктпбру 2008. гпдине и тренутнп брпји пкп 200 шланпва. За сада ппседује 
самп играшку секцију кпја је ппдељена у шетири групе.  
 
ДОНКТ „Прелп“ - Друщтвп за пшуваое и негпваое културних традиција „Прелп“ из Шуруга, 
правни следбеник КУД-а „Радивпј Ћирпанпв“, пснпванп је у мају 2007. гпдине са циљем да 
пкупи све културне вреднпсти, развија интереспваое и љубав према културнп - 
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уметнишкпм стваралащтву српскпг нарпда и наципналних маоина кпји живе на прпстприма 
Републике Србије. ДПНКТ брпји пкп 250 шланпва. Пд знашајних прпјеката, мпгу се 
издвпјити: манифестација Кпд шурущке ветреоаше, Спаспвдански кпнцерт у Шуругу, и 
Митрпвдански кпнцерт у Жабљу. 
 
КУД „Тарас Шевшенкп“ - Ппстпји прекп 60 гпдина, негује традицију, пре свега Русина, али и 
других нарпда. Данас друщтвп брпји прекп 150 шланпва, аматера у разним секцијама, 
фплклпрна, музишка, певашка, извпрне певашке групе, тамбуращка и драмска секција. 
 
КУД „Бранислав Нущић“ - Друщтвп негује бпгату српску традицију крпз игру и песму. 
Редпвнп наступа на свим свешанпстима и приредбама какп у Ђурђеву, такп и у пкплини. 
Данас друщтвп има три извпђашка ансамбла и женску певашку групу, дешји извпђашки и 
ветерански састав. Рад друщтва има и васпитну димензију. 
 
КУД “Ђердан“ - Регистрпванп је 2009. гпдине. Брпји 90 шланпва расппређених у шетири 
играшке групе. 
 

 Ликпвне кплпније
 
Ликпвна кплпнија „Лептир белих крила“- Намера псниваша је била да паралелнп са 
Фпндпм делује хуманитарна Ликпвна кплпнија кпја ће пмпгућити да се пд прпдаје слика 
насталих у Ликпвнпј кплпнији пстваре средства за стипендираое студената. У ппследое 
време кплпнија дпбија интернаципнални карактер.  
 
Ликпвна кплпнија Ђурђевп – На иницијативу групе грађана, ппклпника ликпвне уметнпсти 
пснпвана 2001. гпдине. 
 
Ликпвна кплпнија „Кпд Стевана Бпднарпва“ – Пснпвана у Гпсппђинцима је 2000. гпдине. 
Пснпвана у сећаое на ликпвнп стваралащтвп Стевана Бпднарпва кпји заузима истакнутп 
местп у ликпвнпј уметнпсти и култури. Сашинип је брпјне ппртрете, бисте и скулптуре 
културних радника и ревплуципнара, кап и друга сликарска дела кпја се налазе у музејима, 
галеријама и приватним збиркама. 
 
Етнп фестивали 
 
Међунарпдни етнп фестивал „Паунпвп перп“ пдржава се у Гпсппђинцима пд 1997. гпдине. 
Фестивал се пдржава у хплу Пснпвне щкпле „Жаркп Зреоанин“. Прганизатпр фестивала је 
Културнп - истпријскп друщтвп „Пшеса“, а супрганизатпри Месна заједница Гпсппђинци, 
Пснпвна щкпла „Жаркп Зреоанин“ и ппщтина Жабаљ. Тема фестивала ппклапа се са 
гпдищопм темпм Пшесине коиге из едиције Културнп - истпријска бащтина Впјвпдине. 
Међунарпдни жири пдлушује у две категприје: фптпграфија и дпкументарни филм.  
 
Хпрпви  
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Мещпвити хпр „Пастпрала“ - Пснпван је 1997. гпдине. Иницијатпри псниваоа су били сами 
певаши, љубитељи хпрскпг певаоа, кпји су кап пснпвци ппд струшним рукпвпдствпм Гизеле 
Бенц били ппбедници ппкрајинскпг фестивала у Спмбпру, а на „Младинскпм певскпм 
фестивалу“ у Цељу прпславили хпрскп певаое пвпг ппднебља.  
 
Хпр „Рпзанпв“ из Ђурђева негује духпвну музику. Ушествпвали су на мнпгим фестивалима у 
земљи и инпстранству и ппказали виспк квалитет хпрскпг певаоа. 
 

Сппрт 
 
У ппщтини сппрт је прганизпван крпз Сппртски савез ппщтине Жабаљ кпји је шлан Сппртскпг 
савеза Впјвпдине и Спптскпг савеза Србије. Деп Сппртскпг савеза ппщтине Жабаљ је и 
удружеое „Сппрт за све“ кпји се бави прпмпцијпм аматерскп сппрта, вежбаоа и здравих 
стилпва живпта грађана. Припритет је на щкплскпм сппрту, сппрту за пспбе са ппсебним 
пптребама, женскпм сппрту и раднишкпм сппрту. 
 
Сппртски клубпви и удружеоа у Ппщтини су: 

 Фудбалски клуб „ЖСК“ Жабаљ 

 Фудбалски клуб „Хајдук“ Шуруг, 

 Фудбалски клуб „Башка“ Ђурђевп 

 Фудбалски клуб „Јединствп“ Гпсппђинци 

 Женски фудбалски клуб „Башка – Жабаљ“ Ђурђевп (не такмиши се у лиги) 

 Пмладински рукпметни клуб „ЖСК – 1955“ Жабаљ, 

 Рукпметни клуб „Хајдук“ Шуруг, 

 Женски рукпметни клуб „Жеља“ Жабаљ ( не такмиши се у лиги), 

 Клуб бприлашких сппртпва „Щајкащи“ Жабаљ 

 Женски бпксерски клуб „Щајкащи“ Жабаљ, 

 Карате клуб „Младпст“ Жабаљ, 

 Карате клуб „Младпст“ Гпсппђинци, 

 Савате клуб „Макс“, 

 Клуб бприлашких сппртпва „Тигрпви“, 

 Веслашки клуб „Шуруг“ Шуруг, 

 Щахпвски клуб „Пмладинац“ Жабаљ, 

 Щахпвски клуб „Хајдук“ Шуруг, 

 Пдбпјкащки клуб „Жабаљ – вплеј“ Жабаљ, 

 Кпщаркащки клуб „Дифенс“ Жабаљ, 

 Стпнптенисерски клуб „Жабаљ“ Жабаљ, 

 Стпнптенисерски клуб „Хајдук“ Шуруг, 

 Пикадп клуб „Рпкетс“ Жабаљ, 

 Кпоишки клуб „Жабаљ“ Жабаљ, 

 Сппртски клуб „Жабац“ (клуб глувих пспба); 
 
Сппртски савез ппщтине Жабаљ брине п развпју сппрта, и ангажпван је на прпјекту „Сппрт у 
щкпле бесплатнп“, какп би се ппбпљщап квалитет визишкпг васпитаоа, ангажпвани су 
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прпфеспри физишкпг васпитаоа кпји предају физишкп некпликп пута недељнп деци дп 4. 
разреда, какп би се ппвећала мптпришка сппспбнпст деце и птклпнили прпблеми са кпјима 
се деца супшавају кап щтп су крива кишма, равна стппала, гпјазнпст и слишнп. Прпјекта је 
активан пд 2015. гпдине и ппшетку је рађен у сарадои са Министарствпм пмладине и 
сппрта, да би пд 2016. гпдине ппщтина сампсталнп преузела пдгпвпрнпст спрпвпђеоа. 
Такпђе, у будућем перипду планиран је јпщ један прпјекат ппд називпм „Усмерени сппрт“ 
кпји би дппринеп ппбпљщаоу сппрта на теритприји ппщтине. 
 
Сппртски пбјекти, стаое инфраструктуре и ппреме14 
 
СПОРТСКА ХАЛА ЖАБАЉ МЗ Жабаљ – 1.200 гледалаца са малпм салпм и свим пратећим 
пбјектима. Кпристи је пснпвна и средоа щкпла, а у вешероим шаспвима 9 клубпва. 
Реализује се и прпјекат щкплски сппрт – бесплатнп. Прпблеми: недпвпљни капацитети за 
све заинтереспване, пптребна гимнастишка ппрема. Пснпвна щкпла - сала Партизан, пкп 
170 м2 кпристи се за бприлашке сппртпве – 4 клуба. 2012 ренпвирана и у пдлишнпм стаоу. 
Кпристи се и за рекреативце. Прпблеми: урадити нпви санитарни швпр и ппвећати 
капацитет свлашипнице. Пснпвна щкпла: 1 кпщаркащки терен - тартан, 1 рукпметни – бетпн. 
Средоа щкпла: 1 кпщаркащки терен - тартан. МЗ Жабаљ: 2 кпщаркащка, 1 рукпметни - 
тартан, 1 пдбпјкащки. Бетпн и свлашипнице у дпбрпм стаоу. ФК ЖСК – велики стадипн са 
ппмпћним теренпм у претхпднпм перипду кпмплетнп са рестпранпм дпведен у пдлишнп 
стаое. Хиппдрпм - у власнищтву кпоишкпг клуба. Пптребнп: урадити некпликп 
алтернативних терена на рубпвима насеља.  
 
ЧУРУГ Пснпвна щкпла - нпва градоа у склппу нпве щкпле – све ппд крпвпм. Пптребнп је 
пбезбедити знашајна средства за заврщетак радпва. Пснпвна щкплска - сала у сплиднпм 
стаоу. Пптребнп редпвнп пдржаваое и гимнастишка ппрема. Пснпвна щкпла: 1 пиш терен, 1 
рукпметни терен. 2013 генералнп сређен нпв асфалт. Трибине и ренпвиране свлашипнице. 
ФК Хајдук – велики стадипн са ппмпћним теренпм у пдлишнпм стаоу. У 2012 ренпвиране 
свлашипнице.  
 
ЂУРЂЕВО Пснпвна щкпла - мини хала прима пкп 300 гледалаца, кпмплетнп заврщена 2010 
гпдине у пдлишнпм стаоу, и са свпм пратећпм инфраструктурпм и ппремпм. - МЗ Ђурђевп - 
1 кпщаркащки, 1 пдбпјкащки, 1 рукпметни. У сплиднпм стаоу, свлашипнице у јакп лпщем 
стаоу. Прпблеми: нерещени власнишки пднпси. ФК Башка – велики стадипн са ппмпћним 
теренпм и рестпранпм у пдлишнпм стаоу. 2013 ренпвиране свлашипнице. Прпблеми: не 
ппстпје адекватне трибине и прпблем са власнишким пднпсима.  
 
ГОСПОЂИНЦИ Пснпвна щкпла – мини хала пкп 500 гладалаца, нпвп, изванреднп стаое 
пптпунп ппремљена, у двприщту рукпметни терен са атлетскпм стазпм -  тартан – 
изванреднп стаое. МЗ -  1 рукпметни, 1 кпщаркащки, 1 пдбпјкащки терен. У сплиднпм 
стаоу, ФК Јединствп – велики стадипн без ппмпћнпг терена у сплиднпм стаоу. 
 

                                                 
14

 Достављени подаци од стране чланова тематске радне групе за област друштвеног развоја 
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Лпкализација Циљева пдрживпг развпја Агенда 2030 
 
Табела 30. Предлпзи за лпкализацију Циља 1 на нивп ЈЛС– Циљеви пдрживпг развпја 

ЦИЉ 1: Окпншати сирпмащтвп свуда и у свим пблицима 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

1.2.1. Удеп станпвнищтва кпје живи 
исппд наципналне линије сирпмащтва, 
пп пплу и старпсти 

Удеп станпвнищтва кпје живи исппд 
наципналне линије сирпмащтва, пп пплу и 
старпсти  
Стппа ризика пд сирпмащтва 34,3 % 

1.3.1. Удеп станпвнищтва пбухваћених 
системима спцијалне защтите, према 
пплу, уз разликпваое деце, 
незаппслених лица, старијих лица, 
пспба са инвалидитетпм, трудница, 
нпвпрпђеншади, жртава ппвреда на 
раду, кап и сирпмащних и раоивих 

Удеп станпвнищтва пбухваћених 
системима спцијалне защтите, према пплу, 
уз разликпваое деце, незаппслених лица, 
старијих лица, пспба са инвалидитетпм, 
трудница, нпвпрпђеншади, жртава ппвреда 
на раду, кап и сирпмащних и раоивих (%) 
 
Удеп кприсника спцијалне защтите у 
укупнпј пппулацији 11,6 % 
 

1.5.1. Брпј смртних слушајева, несталих 
лица и лица директнп ппгпђених 
катастрпфама на 100.000 станпвика 

Брпј смртних слушајева, несталих лица и 
лица директнп ппгпђених катастрпфама на 
100.000 станпвика 
Нема ппдатака на нивпу ЈЛС 

1.а.1. Удеп дпмаћих сппствених ресурса 
кпје влада расппређује директнп за 
прпграме смаоеоа сирпмащтва 

Удеп расхпда ЈЛС за прпграме смаоеоа 
сирпмащтва (%) - 0,9% (удеп једнпкратних 
ппмпћи у пднпсу на целпкупан бучет) 

 
 
Табела 31. Предлпзи за лпкализацију Циља 3 на нивп ЈЛС– Циљеви пдрживпг развпја 

ЦИЉ 3: Обезбедити здрав живпт и прпмпвисати благпстаое за све људе свих 
генерација 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

3.2.1. Стппа смртнпсти деце исппд 5 
гпдина старпсти 

Стппа смртнпсти пдпјшади 7,7 ‰ 

3.2.2.  Стппа непнаталне смртнпсти 
Стппа непнаталне смртнпсти – умрли на 
1000 живпрпђених 15,27  

3.3.2. Инциденца турбекплпзе на 
100.000 станпвника  

Инциденца (ушесталпст) турбекплпзе на 
100.000 станпвника 12 

3.4.2. Стппа смртнпсти услед 
сампубиства на 100.000 станпвника 

Стппа смртнпсти услед сампубиства на 
100.000 станпвника 12  

3.b.1. Удеп циљне пппулације 
пбухваћене свим вакцинама из 
наципналнпг прпграма 

Прпценат деце кпја су вакцинисана 
прптив дифтерије, тетануса и великпг 
кащља у првпј гпдини живпта 94,3 % 
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3.c.1. Густина и дистрибуција 
здравствених радника на 10.000 
станпвника 

Брпј лекара у примарнпј здравственпј 
защтити  на 1.000 станпвника 1 

 
Табела 32. Предлпзи за лпкализацију Циља 4 на нивп ЈЛС– Циљеви пдрживпг развпја 

ЦИЉ 4: Обезбедити инклузивнп и праведнп квалитетнп пбразпваое и прпмпвисати 
мпгућнпст целпживптнпг ушеоа за све 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

4.1.2. Стппа заврщаваоа (први циклус 
пснпвнпг пбразпваоа, други циклус 
пснпвнпг пбразпваоа, средое 
пбразпваое) 

Стппа пдустајаоа пд пснпвне щкпле  1,2 % 
Стппа пдустајаоа пд средое щкпле  8,9 % 

4.2.2 Стппа ушещћа у прганизпванпм 
ушеоу (гпдину дана пре званишнпг 
узраста за упис у пснпвну щкплу), према 
пплу 

Стппа пбухвата деце припремнп 
предщкплским прпгрампм 100,7 % 

4.3.1 Стппа ушещћа младих и пдраслих у 
фпрмалнпм и нефпрмалнпм 
пбразпваоу и пбукама у претхпдних 12 
месеци, према пплу 

Стппа ушещћа младих и пдраслих у 
фпрмалнпм и нефпрмалнпм пбразпваоу и 
пбукама у претхпдних 12 месеци, према 
пплу (%) 
Нема ппдатака на нивпу ЈЛС пптребних за 
праћеое ппказатеља 

4.4.1 Стппа ушещћа младих и пдраслих 
кпји ппседују вещтине у 
инфпрмаципним и кпмуникаципним 
технплпгијама, пп врстама вещтина 

Стппа кпмпјутерске писменпсти 
станпвнищтва 25 % 

4.6.1 Удеп станпвнищтва пдређенпг 
узраста кпје је дпстиглп најмаои 
фиксни нивп ппстигнућа у 
функципналнпј (а) писменпсти и (б) 
математишким кпмпетенцијама, према 
пплу 

Удеп неписмених мущкараца у укупнпм 
станпвнищтву 1,25 % 
Удеп неписмених жена у укупнпм 
станпвнищтву 5,07 % 

4.b.1 Пбим званишних тпкпва развпјне 
ппмпћи за стипендије пп сектприма и 
врстама ушеоа 

Расхпди ЈЛС за стипенције (РСД/%) - 0,2% 

 
Табела 33. Предлпзи за лпкализацију Циља 5 на нивп ЈЛС– Циљеви пдрживпг развпја 

ЦИЉ 5: Ппстићи рпдну равнпправнпст и пснаживати све жене и девпјшице 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

5.5.1 Удеп жена у (а) наципналним 
парламентима и (б) лпкалним 
сампуправама 

Удеп жена у Скупщтини ппщтине Жабаљ 
38,1 % 

5.c.1 Удеп држава кпје ппседују системе Удеп расхпда ЈЛС за рпдну равнпправнпст 
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за праћеое и расппређиваое јавних 
расхпда за рпдну равнпправнпст и 
пснаживаое жена 

и пснаживаое жена (%) 

 
 
 
 


