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Увпд 
 
Надлежнпсти ЈЛС у пбласти екпнпмскпг развпја (лпкалнп -екпнпмски развпј, 
ппљппривреда и рурални развпј и развпј туризма)  
 
У складу са свпјим надлежнпстима дефинисаним Закпнпм, кап и Статутпм, ппщтина Жабаљ 
у пбласти екпнпмскпг развпја предузима активнпсти кап щтп су: дпнпси и реализује 
прпграме за ппдстицаое лпкалнпг екпнпмскпг развпја, предузима активнпсти за 
пдржаваое ппстпјећих и привлашеое нпвих инвестиција и унапређује ппщте услпве 
ппслпваоа; дпнпси дпкумента развпјнпг планираоа и јавних пплитика у пбласти лпкалнп 
екпнпмскпг развпја, туризма, ппљппривреде и руралнпг развпја; стара се п развпју и 
унапређеоу туризма, занатства, угпститељства и тргпвине; стара се п защтити, уређеоу и 
кприщћеоу ппљппривреднпг земљищта и спрпвпди пплитику руралнпг развпја. 
 
Издвајаоа из бучета ппщтине Жабаљ за екпнпмски развпј  
 
Када је реш п знашају пбласти лпкалнпг екпнпмскпг развпја, туризма и ппљппривреде и 
руралнпг 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 3 - 
лпкалнп екпнпмски развпј, 4 - развпј туризма, 5 - ппљппривреда и рурални развпј. 
 
2018 

Прпграм План 2018  
(% бучета) 

Реализација 2018  
(% бучета) 

Лпкалнп-екпнпмски развпј 0,00 0,00 

Развпј туризма 1,33 1,11 

Ппљппривреда и рурални 
развпј 

5,17 3,37 

Нису планирани капитални прпјекти у анализирана три прпграма. 
 
2019 

Прпграм План 2019  
(% бучета) 

Реализација 2019  
(% бучета) 

Лпкалнп-екпнпмски развпј 0,2 0,00 

Развпј туризма 1,25 1,18 

Ппљппривреда и рурални 
развпј 

5,14 4,22 

Нису планирани капитални прпјекти у анализирана три прпграма. 
 
2020 

Прпграм План 2020  
(% бучета) 

Реализација 2020  
(% бучета) 

Лпкалнп-екпнпмски развпј 0,48 0,47 
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Развпј туризма 1,01 0,93 

Ппљппривреда и рурални 
развпј 

3,35 2,05 

Преппзнати планирани капитални прпјекти: 
- Радна зпна Жабаљ 
 
2021  

Прпграм План 2021  
(% бучета) 

Лпкалнп-екпнпмски развпј 0,2 

Развпј туризма 1,26 

Ппљппривреда и рурални развпј 1,81 

 
Нису планирани капитални прпјекти у анализирана три прпграма. 
Издвајаоа из лпкалнпг бучета за лпкални екпнпмски развпј (прпграм 3) изнпсе у прпсеку 
0,2% пд укупнпг бучета ппщтине, щтп је знашајнп исппд прпсека1 (1,23%). Пвај изнпс трпщи 
се на: 

 Субвенципнисаое  дела каматних стппа за предузећа и предузетнике 
 
Издвајаоа из лпкалнпг бучета за развпј туризма (прпграм 4) изнпсе у прпсеку 1,12% пд 
укупнпг бучета ппщтине, щтп је знашајнп изнад прпсека (0,72%) и щтп указује да ппщтина 
Жабаљ туризам сматра знашајнп развпјним сектпрпм. Пвај изнпс трпщиo на: 

 Управљаое развпјем туризма 

 Прпмпција туристишке ппнуде 

 Прпјекат: гплфпм крпз регипн 

 туристишка сигнализација 
дпк су активнпсти кпје се финансирају издвпјеним средствима: 

- Кппрдинација активнпсти лпкалних стејкхплдера и спрпвпђеое заједнишких 
активнпсти приватнпг и јавнпг сектпра, у циљу унапређеоа квалитета туристишке 
ппнуде; 

- Сајмпви и манифестације у земљи и у инпстранству 
- Издавашка делатнпст - брпщуре, туристишке мапе, прпмптивне флајере и сл. 
- Пглащаваое - „Online“ пглащаваое,  „Offline“прпмпција, инфпрмисаое и пднпси с 

јавнпщћу, пружаое туристишких инфпрмација – инфп центар, прганизација 
студијских путпваоаза прганизатпре путпваоа и нпвинаре, перманентнп пдржаваое  
табли туристишкп-сапбраћајне сигнализације у ппщтини. 

- Ппсебни дпгађаји и прпмпције у земљи и  инпстранству 
- Прганизација дпгађаја на дестинацији 
- Праћеое мпнитпринга и планираое 
- Прпјектне активнпсти у вези унапређеоа и прпмпције туризма ппщтине 

Прпјекти кпји су реализпвани или се реализују су: 
- Птвараое инфп центра Чуруг 
- Прпмптивне  кампаое 

                                                 
1
 СКГП је израдип за 2021. бучетску гпдину прпсек на пснпву узпрка пд 20 ЈЛС на теритприји РС 
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- „Пут меда и сира“ 
- „Гплфпм крпз регипн“ 
- „Шпацираое крпз пптисје“ 

Издвајаоа из лпкалнпг бучета за ппљппривреду и рурални развпј (прпграм 5) изнпсе у 
прпсеку 2,86% пд укупнпг бучета ппщтине, щтп је знашајнп изнад прпсека (0,61%) и щтп 
указује да ппщтина Жабаљ ппљппривреду сматра вепма знашајним развпјним сектпрпм. 
Пвај изнпс трпщи се на: 

 Финансираое рада ппљпшуварске службе; уређеое каналске мреже и атарских 
путева; субвенципнисаое камата за ппљппривредне кредите; прганизпваое јавних 
трибина и едукација за ппљппривреднике; 

 Ппдрщка за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике у лпкалнпј заједници - едукације 
 
Закљушак: ппщтина Жабаљ издваја вепма скрпмна средства за лпкалнп екпнпмски развпј, 
дпк издваја прпсешна средства за развпј туризма и ппљппривреде, из шега се мпгу извести 
закљушци п знашају, пднпснп развпјним припритетима. 
 

Прганизаципна структура ппщтине Жабаљ – ппдрщка екпнпмскпм 
развпју 

 
У складу са Закпнпм п лпкалнпј сампуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закпн, 101/2016 - др. закпн и 47/2018) и Закпнпм п улагаоима ("Сл. гласник РС", бр. 89/2015 
и 95/2018), надлежнпст јединице лпкалне сампуправе јесте да дпнпси и реализује 
прпграме за ппдстицаое лпкалнпг екпнпмскпг развпја, предузима активнпсти за  
пдржаваое ппстпјећих и привлашеое нпвих инвестиција и унапређује ппщте услпве 
ппслпваоа, и тп прекп јединице за лпкални екпнпмски развпј и ппдрщку улагаоима. 
Опщтина Жабаљ  има  усппстављену прганизаципну јединицу за лпкални екпнпмски 
развпј,  у фпрми  Одељеоа за лпкални екпнпмски развпј и привреду. Ппслпвима 
лпкалнпг екпнпмскпг развпја бави се 3 заппслених.  
Прганизаципни пблици кпји имају утицај на креираое и спрпвпђеое развпјне пплитике у 
пбласти лпкалнп екпнпмскпг развпја су: 
- Савет за финансије и привреду, 
- Савет за развпј ппщтине, 
- Привредни савет. 
 
Према степену развијенпсти  ппщтина Жабаљ спада у III групу (60%-80% републишкпг 
прпсека) јединица лпкалне сампуправе2 
Претежна делатнпст на теритприји Ппщтине је ппљппривреда. Најзнашајније привредне 
делатнпсти у ппщтини су: ппљппривреда, прерађивашка индустрија и тргпвинa на великп 
и малп. 
Важећа дпкумента развпјнпг планираоа и јавних пплитика: 

 Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Жабаљ 2014 – 2020. (са ревизијпм 2018.) 

                                                 
2
 Уредба п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне сампуправе за 2014. гпд. 

("Сл. гласник РС", бр. 104/2014) 
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 Лпкални акципни план унапређеоа пплпжаја Рпма у ппщтини Жабаљ за перипд пд 

2019-2022. гпдине 

Лпкалне финансије 
 
Табела 1. Лпкалне финансије 

Опщтина Област Назив индикатпра Јединица 
мере 

2017 2018 2019 

Жабаљ 
Јужнпбашка 
пбласт 

Укупни прихпди пп 
станпвнику 

У РСД, 
нпминалнп 

26.586 30.058 34.200 

Извпрни и уступљени 
прихпди 

У хиљадама 
РСД, 
нпминалнп 

435.607 488.382 544.668 

Степен сампфинансираоа 
ЈЛС 

%  64,7 64,6 63,7 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Ппщтина Жабаљ има степен сампфинансираоа нещтп изнад 60%, щтп знаши да има 
прпсешну финансијску сампсталнпст и пдрживпст (сппспбнпст да се финансира из 
извпрних и уступљених прихпда). Акп ппсматрамп неке уппредиве ппщтине (Регипн 
Впјвпдине, 20.000—40.000 станпвника, III група развијенпсти ЈЛС према Уредби), ппщтина 
Жабаљ има прпсешну финансијску сампсталнпст (Шид: 63,1% Нпви Бешеј: 60,5%  Oчаци: 
64,4%). 
 

Пснпвни развпјни ресурси и привредни пптенцијали ппдрушја  
 
Најзнашајнији ресурс ппдрушја ппщтине Жабаљ је виспкппрпдуктивнп пбрадивп 
земљищте. Земљищте представља најзнашајнији прпизвпдни ресурс, заједнп са бпгатствпм 
впдних ресурса и ппвпљнпм климпм. 
 
Табела 2. Десет најзнашајнијих привредних субјеката на теритприји ппщтине Жабаљ 

Назив 
Гпд. 
псниваоа 

Делатнпст 
Брпј 
заппслених 

„Нива“ ДПП 1920. 
Прпизвпдоа псталих текстилних 
предмета 

203 

“Global seed” ДПП 2005. Узгпј музних крава 116 

„Сапбраћај 
Жабаљ“ ДПП 

1957. 
Градски и приградски кппнени 
сапбраћај 

72 

Фабрика щећера 
“Шајкащка“ АД 
Жабаљ 

1975. Прпизвпдоа щећера 49 

„Јпмапекс“ ДПП 2000. 
Прпизвпдоа мащина за 
ппљппривреду и щумарствп 

46 
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„VOS-System“ ДПП 1989. 
Прпизвпдоа вентилаципне ппреме и 
пбрада метала 

45 

„Агрппмега“ ДПП 
Жабаљ 

2007. 
Гајеое жита (псим пиринша), 
легуминпза и уљарица 

31 

„ST KOMERC PRINT“ 
ДПП Жабаљ 

2009. 
Тргпвина на великп млешним 
прпизвпдима, јајима и јестивим 
уљима и мастима 

26 

„Металик 
Дујакпвић“ ДПП 

2006. 
Тргпвина на малп металнпм рпбпм, 
бпјама и стаклпм у специјализпваним 
прпдавницама 

25 

„Екптехника“ ДПП 1997. 
Неспецијализпвана тргпвина на 
великп 

23 

Извпр: Ппщтина Жабаљ, 2021. 
 
На теритприји ппщтине не ппстпји у пптпунпсти ппремљена привредна зпна, међутим 
ппстпји 15 дефинисаних  greenfield лпкација, кпје су представљене у следећпј табели. 
 
Табела 3. Преглед greenfield лпкација 

Лпкација Ппврщина Власнищтвп Инфраструктура Удаљенпст 

Запад 
Жабаљ 

447 
хектара 

приватнп впда, гас 
аутппут - 19 km; железнице 2 
km; аерпдрпм 77 km, луке 25 
km 

Истпк 
Жабаљ 

90,5 
хектара 

државнп - 
пащоак 

впда 
аутппут - 20 km; железнице 4 
km; аерпдрпма 80 km, луке 
28 km 

Запад 
Жабаљ 

31,5 
хектара 

државнп - 
пащоак 

впда - 

Истпк 
Жабаљ 

96,8 
хектара 

државнп – 
16 хектара, 
приватнп - 
80 хектара 

впда - 

Запад 
Жабаљ 

27,7 
хектара 

приватнп 
впда 

 

Југ Жабаљ 1,1 хектара приватнп впда  

Југ Жабаљ 6,9 хектара приватнп впда  

Југ Жабаљ 14,5 
хектара 

приватнп 
впда 

 

Југ Жабаљ 9,6 хектара приватнп впда  

Југ Жабаљ 9,9 хектара приватнп впда  

Југ Жабаљ 3,7 хектара приватнп впда  

Југ Жабаљ 5,4 хектара приватнп впда  

Југ Жабаљ 3,76 
хектара 

приватнп 
впда 

 

Југ Жабаљ 5,48 
хектара 

приватнп 
впда 
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Југ Жабаљ 6,6 хектара    
Извпр: Ппщтина Жабаљ, 2021. 

 
 
Сапбраћајна ппвезанпст и близина већих тржищта  
 

За развпј привреде ппщтине Жабаљ вепма је знашајан ппвпљан гепграфски пплпжај и 
близина великих тржищта, кап щтп су Нпви Сад (25 км), Зреоанин (35 км) и Бепград (90 км). 
Пвде је битнп наппменути и близину Луке Нпви Сад, кап и аерпдрпма ”Никпла Тесла” (90 
км). Најзнашајнији путни правци су: магистрални пут М7 Нпви Сад-Зреоанин, кпји ппщтину 
спаја са Кпридпрпм 10 (међунарпдним правцем Е75) и регипнални пут Р122 Бешеј-Тител 
кпји такпђе спаја ппщтину са правцем Е75. 
 
Зависнпст станпвнищтва  
 
Табела 4. Зависнпст станпвнищтва 

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Жабаљ 

Стппа укупне зависнпсти 
станпвнищтва 

Брпј 47.7 48.2 48.7 49.3 50 

Стппа зависнпсти млађег 
станпвнищтва 

Брпј 25.1 25.2 25.2 25.1 25 

Стппа зависнпсти старијег 
станпвнищтва 

Брпј 22.6 23 23.5 24.2 25 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Стппа укупне зависнпсти у ппщтини Жабаљ је у 2019. била 50, и крпз гпдине ппказује раст. 
Пва стппа ппказује пднпс станпвнищтва старпг пд 0 дп 14 и 65 и вище гпдина (екпнпмски 
некактивнп станпвнищтвп), према станпвнищтву старпм пд 15 дп 64 гпдине, прпцеоенпг 
срединпм гпдине ппсматраоа. Пд наведене стппа пплпвина је зависнпст млађег, а 
пплпвина зависнпст старијег.  
 
Ппдаци за ппщтину Жабаљ су далекп ппвпљнији у пднпсу на друге ппщтине у Републици 
Србији, а стппа зависнпсти је нещтп и исппд стппе на републишкпм нивпу. Мпже се извести 
закљушак да пп питаоу екпнпмске зависнпсти на теритприји ппщтине Жабаљ ситуација није 
алармантна кап у већини других ппщтина. 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. Пва стппа на нивпу Републике Србије изнпси 53,8 (у 
2019. гпдини). 
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Привредна друщтва 
 

Брпј привредних друщтава  
 
Табела 5. Брпј прпвредних друщтава 

 2017 2018 2019 2020 

Активних 270 274 240 240 

Нпвппснпваних 13 13 17 7 

Брисаних/угащених 7 9 51 5 
Извпр: Агенција за привредне регистре, ппследое ажурнп стаое се пднпси на перипд 01.01 - 
31.12.2020. гпдине 
 

Укупан брпј привредних друщтава,  према ппдацима Агенције за привредне регистре, кпји  
су тпкпм 2020. гпдине ппслпвали на теритприји oпщтине Жабаљ изнпси 240. Када је реш п 
заступљенпсти жена у власнишкпј структури, ситуација је следећа: 

 178 жена предузетница и 

 64 жене власнице привредних друщтава. 
 

Нетп ефекат псниваоа нпвих привредних друщтава  
 
Табела 6. Нетп ефекат псниваоа нпвих привредних друщтава 

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Жабаљ 
Нетп ефекат псниваоа 
нпвих привредних 
друщтава 

Брпј 

2.6 4 1.9 1.4 0.3 

Шид 1.4 1.7 1.4 1.2 0.2 

Пчаци 2,6 1,4 3,4 2,1 0,3 

Нпви Бешеј - 2,3 5,0 1,0 0,2 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 

Брпј привредних субјеката у ппследоих пар гпдина је у благпм  ппадаоу, a ппсебнп 
забриоавајући ппдатак је из 2019. гпдине када је брисанп/угащенп 51 привреднп друщтвп3. 
Нетп ефекат нпвих привредних друщтава  је 2018 ппзитиван и изнпси  1,4:1,  щтп знаши да 
се на  10  угащених предузећа птвпри 14 нпвих, дпк на нивпу Републике изнпси 1,5:1 (на 10 
угащених фирми птвпри се 15 нпвих). Нетп ефекат нпвих привредних субјеката у ппщтини 
Жабаљ је у нивпу прпсека пбласти, и негде близу прпсека ппсматраних ппщтина 
(Аналитишки сервис ЈЛС, 2019). 
 

                                                 
3
 Принудна ликвидација – АПР, брисаое пп службенпј дужнпсти 
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Какп смп раније рекли, ппређеое на нивпу Јужнпбашке пбласти, у пквиру кпје се налази и 
град Нпви Сад, не даје у пптпунпсти ташне ппдатке за уппређиваое, кап, свакакп ни ппдаци 
на нивпу Републике Србије, збпг шега су у уппредну анализу укљушене три ппщтине са 
теритприје АП Впјвпдине, приближне велишине из III групе неразвијенпсти према Уредби п 
утврђиваоу јединствене листе развијенпсти регипна и јединица лпкалне сампуправе за 
2014. гпдину. У складу са тим, у свим ппсматраним ппщтинама се види велики пад нетп 
ефекта нпвих привредних друщтава крпз гпдине, а у 2019. гпдини у свим ппсматраним 
ппщтинама преппзнаје се негативан нетп ефекат. 
 
Брпј привредних друщтава на 1000 станпвника  
 
Табела 7. Брпј привредних друщтава на 1000 станпвника 

 Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Жабаљ 
Брпј привредних друщтава на 
1000 станпвника 
 

Брпј  10 10 11 11 10 

Нпви Бешеј Брпј  5 6 6 6 5 

Пчаци Брпј  10 10 10 11 10 

Шид Брпј  10 11 11 11 9 
 

 Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 
 
Брпј активних привредних друщтава на 1000 станпвника изнпси 10 щтп је за пкп 42% маое 
пд републишкпг прпсека кпји изнпси 17 привредних друщтава на 1000 станпвника. Прпсек 
на нивпу Јужнпбашке пбласти јесте 21 привреднп друщтвп на 1000 станпвника, па мпжемп 
закљушити да је ппщтина Жабаљ у пвпм ппгледу и исппд прпсека управнпг пкруга кпме 
припада. Међутим, ппсматрајући уппредне ппщтине, Жабаљ се у пднпсу на оих, налази у 
прпсеку. 
Ппсматрајући привредна друщтва на теритприји ппщтине Жабаљ, пд активних 240 у 2019. 
гпдини, пни су заппщљавали 1.537 радника, а пд истих нетп дпбитак је пстварилп оих 128. 
Пд укупнпг брпја, 56 привредних друщтава је пстварилп нетп губитак изнад висине 
капитала (ппдаци: Агенција за привредне регистре). 
 

Тржищте рада 
 

Заппсленпст 
 
Табела 8. Регистрпвани заппслени 

Регистрпвани заппслени*   

  - према ппщтини рада 4.333 (2019) 

  - према ппщтини пребивалищта 7.046 (2019) 

Регистрпвани заппслени према ппщтини пребивалищта у 
пднпсу на брпј станпвника (%)1 28 (2019) 

Регистрпвани незаппслени 1.409 (2020) 
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Регистрпвани незаппслени на 1 000 станпвника 71 (2019) 

*Пд 2015. укљушени су и регистрпвани индивидуални ппљппривредници 
стаое на дан 31.12. 
Извпр: Статистика заппсленпсти и зарада, РЗС; Наципнална служба за заппщљаваое (ДевИнфп 
прпфил ппщтина) 

Брпј заппслених у правним лицима шини 64% укупнп заппслених на теритприји целе  
ппщтине и у перипду пд 2015 дп 2019 гпдине брпј заппслених у привредним друщтвима је  
скпрп кпнстантан. 
Регистрпвана заппсленпст на теритприји ппщтине Жабаљ у 2019 изнпсила је 28%, щтп је 
негде у прпсеку са ппсматраним уппредивим ппщтинама (Нпви Бешеј 27%, Шид 26%, Пчаци 
30%). 
 
Табела 9. Структура заппслених 

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Жабаљ 

Брпј заппслених Брпј 4.096 4.147 4.231 4.493 4.333 

Брпј заппслених , кап % 
станпвнищтва старпсти 15 и вище 
гпдина 

% 19.3 19.6 20.1 21.5 20.8 

Заппслени у правним лицима, кап 
% укупнпг брпја заппслених 

% 63.2 64.1 63.6 66 64 

Приватни предузетници и 
заппслени кпд оих, кап % укупнпг 
брпја заппслених 

% 22.8 22.8 24 23.2 25.5 

Регистрпвани индивидуални 
ппљппривредници, кап % укупнпг 
брпја заппслених 

% 14 13.1 12.4 10.8 10.5 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Брпј заппслених кап % станпвнищтва 15+ гпд. ппказује благп растући тренд. Највећи брпј 
заппслених је у правним лицима, 64% укупнпг брпја заппслених. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

13 

 

План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

 
 
 
 
 
Регистрпвани заппслени, 2017─2019.  
 
Графикпн 1. Регистрпвани заппслени, 2017 – 2019.* 

 
* Пд 2015. укљушени су и регистрпвани индивидуални ппљппривредници 

Извпр: Статистика заппсленпсти и зарада, РЗС - ДевИнфп прпфил Жабаљ, април 2021. 
 
Кретаое брпја заппслених пп сектприма  
 
Табела 10. Кретаое брпја заппслених пп сектприма 

Назив индикатпра  2015 2016 2017 2018 2019 

Брпј заппслених у ппљппривреди, щумарству и 
рибарству, кап % укупнпг брпја заппслених 

% 8.5 7.4 6.8 5.9 6.1 

Брпј заппслених у рударству, кап % укупнпг 
брпја заппслених 

% 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6 

Брпј заппслених у прерађивашкпј индустрији, 
кап % укупнпг брпја заппслених 

% 18.2 17.9 17.9 18.7 18.2 

Брпј заппслених у сектпру снабдеваоа 
електришнпм енергијпм, гаспм и парпм, кап % 
укупнпг брпја заппслених 

% 1.2 0.8 0.9 0.8 0.9 

Брпј заппслених у сектпру снабдеваоа впдпм и % 2 2.2 2.3 2.5 2.5 
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управљаоем птпадним впдама, кап % укупнпг 
брпја заппслених 

Брпј заппслених у грађевинарству, кап % 
укупнпг брпја заппслених 

% 3.6 3.2 3.7 5 6.7 

Брпј заппслених у тргпвини на великп и малп и 
ппправци мптпрних впзила, кап % укупнпг брпја 
заппслених 

% 23.4 25.3 25.3 21.6 22.2 

Брпј заппслених у сектпру сапбраћаја и 
складищтеоа, кап % укупнпг брпја заппслених 

% 5.5 5.5 5.8 6.8 7.2 

Брпј заппслених у сектпру услуга смещтаја и 
исхране, кап % укупнпг брпја заппслених 

% 2.9 2.6 2.6 2.6 3.1 

Брпј заппслених у сектпру инфпрмисаоа и 
кпмуникације, кап % укупнпг брпја заппслених 

% 0.1 0.4 0.5 0.5 0.7 

Брпј заппслених у финансијским делатнпстима и 
делтнпстима псигураоа, кап % укупнпг брпја 
заппслених 

% 1 0.7 0.8 0.6 0.8 

Брпј заппслених у ппслпваоу некретнинама, кап 
% укупнпг брпја заппслених 

% 0.6 0.4 0.1 0 0 

Брпј заппслених у струшним, наушним, 
инпваципним и технишким делатнпстима, кап % 
укупнпг брпја заппслених 

% 2.8 3 3 2.8 3.1 

Брпј заппслених у административним и 
ппмпћним услужним делатнпстима, кап % 
укупнпг брпја заппслених 

% 1.6 1.2 1.6 6.3 2.4 

Брпј заппслених у државнпј управи и пбавезнпм 
спцијалнпм псигураоу, кап % укупнпг брпја 
заппслених 

% 5.5 6.1 5.9 5.2 5.2 

Брпј заппслених у пбразпваоу, кап % укупнпг 
брпја заппслених 

% 11.8 11 10.9 10.1 10.2 

Брпј заппслених у здравственпј и спцијалнпј 
защтити, кап % укупнпг брпја заппслених 

% 7.3 7.8 7.7 7.1 7.4 

Брпј заппслених у уметнпсти, забави и 
рекреацији, кап % укупнпг брпја заппслених 

% 0.8 1.1 1.3 1.5 1.5 

Брпј заппслених у псталим услужним 
делатнпстима, кап % укупнпг брпја заппслених 

% 2.6 2.6 2.5 1.5 1.4 
 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Највећи брпј заппслених на теритприји ппщтине Жабаљ је у сектпру тргпвине на великп и 
малп и ппправци мптпрних впзила, затим у пбразпваоу, прерађивашкпј индустрији и 
ппљппривреди, щумарству и рибарству. Прпблем са кпјим се супшавају ппслпдавци јесте 
недпстатак сезпнских радника у ппщтини Жабаљ. Тпкпм сезпнских ппслпва, услед 
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недпстатка сезпнских радника, ппслпдавци су принуђени да из пкплних ппщтина унајмљују 
раднике какп би тај прпблем рещили, щтп им дпдатнп ппвећава трпщкпве. 
 
 
Брпј привредних друщтава и предузетника пп сектприма  
 
Табела 11. Брпј привредних друщтава и предузетника пп сектприма 

Сектпр 
Брпј 
привредних 
друщтава 

Брпј 
предузетника 

Ппљппривреда, щумарству и рибарству 53 7 

Рударствп 1 1 

Прерађивашка индустрија 46 123 

Снабдеваое ел.енергијпм, гаспм и парпм 2 / 

Снабдеваое впдпм и управљаое птпадним впдама 4 18 

Грађевинарствп 13 131 

Тргпвина на великп и малп и ппправка мптпрних 
впзила 

76 139 

Сапбраћај и складищтеое 23 65 

Услуге смещтаја и исхране 8 76 

Инфпрмисаое и кпмуникација 3 32 

Финансијске делатнпсти и делатнпсти псигураоа / 5 

Ппслпваое некретнинама / / 

Струшне, наушне, инпваципне и технишке делатнпсти 15 44 

Административне и ппмпћне услужне делатнпсти 5 30 

Државна управа и пбавезнп спцијалнп псигураое / / 

Пбразпвааое 2 2 

Здравствена и спцијална защтита / 12 

Уметнпст, забава и рекреација 
* коцкање и клађење 

2 3 

Пстале услужне делатнпсти 1 31 

 
УКУПНО: 

                                                                           
254              

 
719 

Извпр: Агенција за привредне регистре,  ажуриранп стаое 26. пктпбар 2020. гпдине 

 

Зараде 
 
Табела 12. Преглед зарада пп гпдинама 

Опщтина Назив 
индикатпра 

Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Жабаљ Прпсешне 
зараде без 

У РСД, 
реалнп 

38.668 39.254 40.207 40.653 43.688 

Шид 41.527 41.909 42.950 41.460 44.369 
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Пчаци ппреза и 
дппринпса, пп 
заппсленпм 

41.551 42.341 40.916 41.604 44.848 

Нпви Бешеј 34.894 34.620 35.623 40.885 44.563 

Република 
Србија 

44.432 46.097 47.893 49.650 54.919 

Јужнпбашка 
пбласт 

47.445 49.360 50.810 49.930 55.618 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС и РЗС публикација ”Ппщтине у Србији, 2020” 
 
На теритприји ппщтине Жабаљ, прпсешне нетп зараде су нещтп ниже пд ппщтина са кпјима 
су уппређиване, али близу прпсека, а знашајније ниже пд прпсека пбласти и Републике 
Србије. 
 
Прпсешне нетп зараде  
 
Графикпн 2. Прпсешне нетп зараде*, 2018─2020. (РСД) 

 
 
* Пд 2018. прпсешне зараде не пднпсе се на ппщтину рада, негп на ппщтину пребивалищта 
заппслених 

Извпр: Статистика заппсленпсти и зарада, РЗС; ДевИнфп Прпфил ппщтине Жабаљ, април 2021. 
 
Без пбзир на висину нетп зараде, шиоеница је да се исте ппвећавају крпз гпдине 
ппсматранп пд 2015. гпдине. 
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Незаппсленпст 
 
Регистрпвани незаппслени према пплу 
 
Графикпн 3. Регистрпвани незаппслени према пплу, 2018─2020.* 

 
* стаое на дан 31.12.2020. 
Извпр: Наципнална служба за заппщљаваое - ДевИнфп прпфил Жабаљ, април 2021. 

 
На теритприји ппщтине Жабаљ нещтп је већи брпј регистрпваних незаппслених жена, дпк 
укупна незаппсленпст бележи пад, кпд пба ппла, тпкпм ппсматранпг перипда. 
Стппа незаппсленпсти у 2019. на теритприји ппщтине Жабаљ је 29,08%4. Удеп незаппслених 
жена пд укупнпг брпј незаппслених је 53,3%. Удеп младих пд укупнпг брпј незаппслених је 
15,8%. Стппа незаппсленпсти представља лпкализпван ппказатељ 8.5.2. Циља пдрживпг 
развпја брпј 8 (пригинални ппказатељ: 8.5.2 Стппа незаппсленпсти, према пплу, старпсти и 
инвалидитету).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Пднпс брпја незаппслених и збира брпја заппслених и незаппслених лица (ппдаци: Аналитишки сервис ЈЛС) 
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Графикпн 4. Ушещће незаппслених према старпсним групама у укупнпм брпју незаппслених, 2020. 

 

 
Извпр: Наципнална служба за заппщљаваое - ДевИнфп прпфил Жабаљ, април 2021. 

 
Највећи брпј незаппслених налази се у категприји 30 дп 54 гпдине. Ппредећи са 
пдабраним ппщтинама, ситуација је следећа, у категприји 30-54%: Шид 57%; Пчаци 52%; 
Нпви Бешеј: 54%. Слишна је ситуација на теритприји целе Јужнпбашке пбласти, где је ушещће 
у незаппсленпсти наведене старпсне групе на нивпу пд 58%, дпк је на нивпу Републике 
Србије 55%. 
 
Графикпн 5. Ушещће незаппслених према старпсним групама и пплу у укупнпм брпју незаппслених, 
2020. (%) 
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Извпр: Наципнална служба за заппщљаваое - ДевИнфп прпфил Жабаљ, април 2021. 

Квалификпвана структура незаппсленпг станпвнищтва  
 
Табела 13. Квалификпвана структура незаппсленпг станпвнищтва 

 2017 2018 2019 2020 

Неквалилфикпвни 1.246 1.116 793 627 

Нижа срушна спрема и пплуквалификпвани 47 34 28 18 

Квалификпвани 698 615 438 331 

Средоа струшна спрема 603 510 397 319 

Виспкпквалификпвани 18 17 16 13 

Вища струшна спрема 29 21 22 16 

Виспка струшна спрема 102 80 83 85 

Укупнп 2.743 2.393 1.777 1.409 
Извпр: Агенција за привредне регистре, ппследое ажурнп стаое се пднпси на перипд  
01.01 - 31.12.2020. гпдине 

 
Из гпре презентпваних закљушака, јаснп је да велики деп (шак 44,5%) незаппслених је у 
категприји неквалификпваних, дпк је заједнп са пнима кпји су пплуквалификпвани 
(приушени) и неквалификпвани с нижпм струшнпм спремпм тп 45,8%. 
У ппређеоу са Републикпм Србијпм (33,6% у 2019.) и Јужнпбашкпм пбласти (31,9%, 2019.) 
удеп незаппслених без квалификација је изузетнп виспк. Међутим, ппредећи са пдабраним 
ппщтинама, мпже се рећи да се Жабаљ налази у прпсеку. Удеп незаппслених без 
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квалификација у ппщтинама са кпјима се врщи ппређеое је следећи: Шид 41,70%, Пчаци 
42,2% и Нпви Бешеј 59,5% (ппдаци су из 2019. гпд.).5 
 
Табела 14. Преглед незаппслених лица 

Назив индикатпра 
Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Незаппслене жене, кап % 
незаппслених лица 

% 49.9 50.5 51.5 53.7 53.3 

Дугпрпшнп незаппслена 
лица, кап % незаппслених 
лица 

% 59.1 61 64.3 62.1 63 

Незаппслени млади, кап % 
незаппслених лица 

% 26.9 25.5 22.1 19.4 15.8 

Незаппслени старији, кап % 
незаппслених лица 

% 24.5 26.5 30.9 34.9 38.8 

Пријављене пптребе за 
заппщљаваоем 

Брпј 179 98 162 263 70 

Пријављене пптребе на 100 
незаппслених лица 

Брпј 5 3 6 11 4 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Карактеристика незаппсленпсти у ппщтини Жабаљ је виспк прпценат дугпрпшнп 
незаппслених лица, кап и вепма мала изражена пптреба за заппщљаваоем (лица на 
евиденцији НСЗ), кпја са гпдинама стагнира, или мпже се рећи и ппада. 
 
На теритприји ппщтине Жабаљ ппстпји једна средоа щкпла са следећим ппдрушјима рада:  

 Екпнпмија, правп и администрација са смерпм: финансијски администратпр; 

 Тргпвина, угпститељствп, туризам са смерпвима: туристишкп-хптелијерски технишар 
и кувар; 

 Мащинствп и пбрада метала са смерпвима: мащински технишар за кпмпјутерскп 
кпнструисаое, механишар грејне и расхладне технике, пператер мащинске пбраде, 
аутпмеханишар 

 Гимназија: ппщти тип. 
 

Предузетнишка клима 
 

Нетп ефекат псниваоа нпвих предузетника 
 
Табела 15. Нетп ефекат псниваоа нпвих предузетника 

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

                                                 
5 Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику, Ппщтине и регипни, 2020. (ппдаци 2019.) 
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Жабаљ 
Нетп ефекат псниваоа нпвих 
предузетника 
 

Брпј  0.8 1 1.5 1.6 1.3 

Нпви Бешеј Брпј  0.8 1.5 1.1 1.3 1.1 

Пчаци Брпј  0.8 1.4 1.4 1.2 1.6 

Шид Брпј 0.9 1 0.9 1.5 1 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 

Нетп ефекат нпвих предузетника  је ппзитиван и у 2019. гпдини  изнпси  1,3 щтп знаши да се 
на 10 угащених предузетника птвпри 13 нпвих. (Аналитишки сервис ЈЛС, 2019). Прилишнп 
слишна ситуација је и у ппсматраним, уппредним, ппщтинама. 
 

Брпј предузетника 
 
Табела 16. Брпј предузетника 

 2017 2018 2019 2020 

Активних 596 639 665 689 

Нпвппснпваних 92 100 110 52 

Брисаних/угащених 62 61 85 28 
Извпр: Агенција за привредне регистре, ппследое ажурнп стаое се пднпси на перипд 01.01 - 
31.12.2020. гпдине 

 
Изражен је раст брпја предузетника крпз гпдине, не узимајући у пбзир брпј нпвппснпваних 
у 2020. гпдини с пбзирпм на ситуацију са пандемијпм Кпвид 19, збпг шега 2020. гпдина не 
даје ппдатке кпји би требали да буду деп редпвне статистике. 
 

Брпј предузетника на 1000 станпвника 
 
Табела 17. Брпј предузетника на 1000 станпвника 
Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Брпј  предузетнишких радои  на 1000 станпвника  је у 2019. гпдини  27, щтп је  за  34% исппд 
прпсека републике (прпсек РС је 39 предузетнишких радои је на 1000 станпвника),  пднпснп 
41% маое пд прпсека пбласти кпји изнпси  44 предузетника на 1000 станпвника. Међутим у 
ппређеоу са пдабраним ппщтинама, ппщтина Жабаљ има прпсешан брпј предузетника на 
1000 станпвника, а ппсебнп знашајан је раст оихпвпг брпја крпз ппсматране гпдине. 

Опщтина Назив индикатпра Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Жабаљ 
Брпј предузетника на 1000 
станпвника 
 

Брпј  22 22 24 25 27 

Нпви Бешеј Брпј  18 19 19 20 20 

Пчаци Брпј  24 26 27 28 30 

Шид Брпј  22 23 23 24 25 
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Када је реш п активнпстима ппщтине у делу ппдстицаја развпја предузетнищтва, у  
претхпднпм перипду прганизпване су пбуке за предузетнике и пптенцијалне предузетнике 
на тему  писаоа предлпга прпјеката и израда бизнис планпва. 
  
У 2021. гпдини Ппщтина Жабаљ дпнела је Пдлуку п ппмпћи привредним субјектима у 
приватнпм сектпру у циљу ублажаваоа ппследица насталих услед бплести Кпвид 19, и 
пшуваоа радних места.  
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Ппдстицаји регипналнпг развпја 
 

 

 
Извпр: Агенција за привредне регистре, ппследое ажурнп стаое се  
пднпси на перипд 01.01 - 31.12.2020. гпдине (прелиминарни ппдаци) 

 
Када је реш п ппдстицајима, ппщтина Жабаљ је у ппсматранпм перипду 2017-2020, на претхпднпм  
прегледу се види кпликп је и пд кпг реализатпра, ппщтина средстава кпристила. Јаснп је да су тп  
Министарствп финансија, Управа за капитална улагаоа, Фпнд за развпј РС и Фпнд за развпј АПВ,  
али свакакп и средства Владе АП Впјвпдине. 
У 2020. највище средстава пд стране привредних субјеката ппвушенп је из Развпјнпг фпнда РС, а  
претппставља се да је реш п средствима за пдржаваое ликвиднпсти и пбртна средства у птежаним  
екпнпмским услпвима услед пандемије Кпвид 19. 
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Извпр: Агенција за привредне регистре, ппследое ажурнп стаое се 
 пднпси на перипд 01.01 - 31.12.2020. гпдине (прелиминарни ппдаци) 

 
Ппсматрајући кприснике, највище средстава у 2020. кпристила су микрп, мала и средоа  
предузећа  у 2020. гпдини, щтп се ппет ппвезује са ситуацијпм са пандемијпм Кпвид 19.  
Изузимајући наведену ситуацију и 2020. гпдину, упбишајенп, ппсматранп пд 2017. гпдине,  
највище ппдстицаја кпристе ппљппривредна газдинства, а затим јединица лпкалне сампуправе. 
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Извпр: Агенција за привредне регистре, ппследое ажурнп стаое  
се пднпси на перипд 01.01 - 31.12.2020. гпдине (прелиминарни ппдаци) 

 

Извпз 
 
Табела 18. Извпз 

Опщтина Област Назив индикатпра Јединица мере 2017 2018 2019 

Жабаљ 
Јужнпбашка 
пбласт 

Суфицит/дефицит 
У хиљадама 
РСД, 
нпминалнп 

1.494.851 745.950 -11.782 

Ппкривенпст увпза 
извпзпм 

%  208.7 177.2 98.8 

Пбим 
сппљнптргпвинске 
размене ЈЛС 

У хиљадама 
РСД, 
нпминалнп 

4.245.701 
2.679.3
54 

1.944.7
10 

Гпдищое стппе 
раста извпза 

%  23.4 -40.3 -43.6 

Гпдищое стппе 
раста увпза 

%  52.7 -29.7 1.2 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Када је реш п извпзу, ппщтина Жабаљ пстварује крпз гпдине суфицит сппљнптргпвинске 
размене, псим 2019. гпдине када је пстварен дефицит. Међутим, гпдищое стппе раста и 
извпза су негативне у 2018 и 2019. гпдини.  
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Ппзитивне стппе раста извпза и увпза су вепма знашајне јер ппказују већу птвпренпст 
лпкалне заједнице, већи прилив девизних средстава и већу привредну активнпст уппщте. 
Пбим сппљнптргпвинске размене ппказује тренд пада. 
 

Пстварене инвестиције  
 
Остварене инвестиције у нпва пснпвна средства, пп карактеру изградое и 
технишкпј структури  
 
Табела 19. Пстварене инвестиције у нпва пснпвна средства, пп карактеру изградое и технишкпј 
структури 

У хиљадама динара.  

Регипн 
         
Област 
         
Опщтина 

Укупнп 

Карактер изградое Технишка структура 

нпви 
капацитет
и 

рекпнстр
укција, 
мпдерни
зација, 
дпградо
а и 
прпщире
ое 

пдржава
ое 
нивпа 
ппстпјећ
их 
капацит
ета 

грађевин
ски 
радпви 

ппрема с 
мпнтажпм 

псталп 
дпмаћ
а  
ппрем
а 

увпзна  
ппрем
а 

Јужнпбаш
ка пбласт 
 

154.218
.074 
 

100.399.9
94 
 

24.203.4
60 
 

29.614.6
20 
 

116.010.
060 
 

18.914
.787 
 

15.882.
643 
 

3.410.
584 
 

Град 
Нпви Сад 
 

135.178
.792 
 

95.915.45
2 
 

15.633.9
61 
 

23.629.3
79 
 

111.141.
244 
 

14.184
.162 
 

7.011.1
46 
 

2.842.
240 
 

Жабаљ 
 

536.498 419.136 11.531 105.831 141.615 84.234 99.334 
211.3
15 

Tемерин 
1.118.7
07 

412.693 99.509 606.505 459.229 
555.56
1 

101.25
9 

2.658 

Пчаци 610.353 328.813 134.257 147.283 79.992 
137.68
0 

357.68
1 

35.07
0 

Нпви 
Бешеј 

387.705 1.897 372.893 12.915 136.816 
140.97
1 

108.96
9 

949 

Извпр: РЗС, Ппщтини и регипни, 2020 (ппдаци 2019.) 

 
Укупна улагаоа у нпва пснпвна средства у ппщтини Жабаљ у 2019. изнпсила су 536.498.000 
динара, щтп је изузетнп велик раст у пднпсу на 2018 гпдину када су укупне инвестиције у 
нпва пснпвна средства изнпсила свега 132.908.000 динара. Међутим ппсматрајући 2017. 
гпдину инвестиције у нпва пснпвна средства изнпсила су 682.372.000 динара.6 
Са станпвищта технишке структуре инвестиција, у ппщтини Жабаљ се у 2019. гпдини улагалп 
у грађевинске радпве и гптпвп једнакп у дпмаћу и увпзну ппрему. 
 

                                                 
6 РЗС, Општине и региони, 2020 (подаци 2019.) 
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 Остварене инвестиције пп делатнпстима
 
Табела 20. Пстварене инвестиције пп делатнпстима, 2019 

Делатнпст Инвестиција (РСД) 

Ппљппривреда, щумарству и рибарству 290.917.000 

Рударствп 0 

Прерађивашка индустрија 17.981.000 

Снабдеваое ел.енергијпм, гаспм и парпм 29.744.000 

Снабдеваое впдпм и управљаое птпадним впдама 276.000 

Грађевинарствп 0,00 

Тргпвина на великп и малп и ппправка мптпрних впзила 422.000 

Сапбраћај и складищтеое 44.187.000 

Услуге смещтаја и исхране 0,00 

Инфпрмисаое и кпмуникација 0,00 

Финансијске делатнпсти и делатнпсти псигураоа 281.000 

Ппслпваое некретнинама 0,00 

Струшне, наушне, инпваципне и технишке делатнпсти 0,00 

Административне и ппмпћне услужне делатнпсти 0,00 

Државна управа и пбавезнп спцијалнп псигураое 111.970.000 

Пбразпвааое 16.241.000 

Здравствена и спцијална защтита 14.279.000 

Уметнпст, забава и рекреација 10.200.000 

Пстале услужне делатнпсти 0,00 
Извпр: РЗС, Ппщтине и регипни 2020 (ппдаци 2019.) 

 
Ппсматранп пп делатнпстима, највеће ушещће на нивпу ппщтине Жабаљ у укупним 
пствареним инвестицијама у пснпвна средства забележенп је у сектпру ппљппривреде, 
щумарства и рибарства  54,22%. 
Члан Ппщтинскпг већа задужен за лпкалнп екпнпмски развпј у сарадои са Пдељеоем за 
ЛЕР и привреду пбавља функцију ппдрщке улагаоима крпз активан и систематски приступ 
привлашеоу инвестиција, кпја ппдразумева активнпсти: реализацију инвестиципних 
прпјеката, пдгпвпре на упите пптенцијалних инвеститпра, прпмпцију инвестиципних 
пптенцијала ЛС, ажурираое базе п инвестиципним лпкацијама, кап и кпнтинуирана 
ппдрщка лпкалнпј привреди. 
 
Ппщтина Жабаљ пружа систематску ппдрщку и ппстпјећпј привреди, и тп крпз: пружаое 
инфпрмација п распплпживим дпмаћим и страним извприма финансираоа, финансираое 
ппсета сајмпви, пружају се инфпрмације п трпщкпвима псниваоа привреднпг субјекта, даје 
правне савете и прганизује пбуке за стицаое дпдатних знаоа и вещтина. Ппщтина има 
реалтивнп дпбру кпмуникацију са привредницима, али пна се најшещће пдвија 
нефпрмалним каналима. Лпкална сампуправа је знашајнп унапредила ефикаснпст пружаоа 
услуга привреди, пре свега захваљујући електрпнскпј управи и сервисима кап щтп су: е-
дпзвпле и е-зуп. 
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Ппљппривреда и рурални развпј 
 
За пбласт ппљппривреде и руралнпг развпја у ппщтини Жабаљ задуженп је Пдељеое за 
лпкалнп екпнпмски развпј и привреду, у пквиру кпг је заппсленп 2 лица задужених 
искљушивп за пбласт ппљппривреде и руралнпг развпја.  
Какп се ппљппривреда сматра кљушнп привреднпм активнпщћу на теритприји ппщтине 
Жабаљ, вепма је битна дпбрп ппстављена пдгпвпрнпст у пквиру прганизаципне структуре 
Ппщтине. 
Анализа пбласти ппљппривреде и руралнпг развпја базираће се на ппдацима са ппследоег 
ппписа ппљппривреде 2012. гпдине, кап и анкети кпја се спрпвпди у међуппписнпм 
перипду на сваке три гпдине. Дпступна је анкета п структури ппљппривредних газдинстава 
из 2018. гпдине. 
 
Узимајући у пбзир прирпдне карактеристике, квалитет земље, впду, климатске услпве, 
ппщтина Жабаљ највећи пптенцијал има за развпј ппљппривредне прпизвпдое. 
Ппљппривреднп земљищте шини 80% укупне ппврщине ппщтине, пд шега се на 58% 
прпстире шернпзем (земљищте виспкпг пптенцијала рпднпсти), а затим алувијална 
земљищта (11,06%) и ритске смпнице (12,03%). 
Ппљппривреду карактерище интензивна примарна ппљппривредна прпизвпдоа. Ппред 
наведенпг, у ппщтини Жабаљ заступљене су и друге ппљппривредне активнпсти у циљу 
диверзификације, кап щтп су прерада млека (прпизвпдоа сира и кајмака), нарпдна 
радинпст пд кпје пре свега делатнпст ткаоа (прпизвпдоа крпара). Вепма је развијенп и 
рибарствп, кпје има велики пптенцијал развпја збпг изузетнпг впднпг пптенцијала.  
 
У наставку ће бити приказани знашајнији ппказатељи у пбласти ппљппривреде и руралнпг 
развпја, пслаоајући се на ппдатке са ппписа 2012. гпдине и анкете из 2018. гпдине. 
Наведенпм анкетпм била су пбухваћена привредна друщтва, земљпраднишке задруге, 
други пблици прганизпваоа са статуспм правнпг лица и предузетници регистрпвани у 
Агенцији за привредне регистре да претежнп пбављају делатнпст ппљппривредне 
прпизвпдое или су регистрпвани у другпј делатнпсти али имају прганизаципне делпве у 
кпјима се пбавља делатнпст ппљппривредне прпизвпдое, кап и ппрпдишна 
ппљппривредна газдинства. 
 
Табела 21. Кприщћенп ппљппривреднп земљищте 

Кприщћенп ппљппривреднп земљищте (у 
ha) 

Пппис 2012. Анкета 2018. 

Пкућница 143 - 

Пранице и бащте 27.650 28.054 

Впћоаци 138 190 

Винпгради 5 16 

Пстали стални засади 2 - 

Ливаде и пащоаци 2.472 2.296 

Укупнп 30.410 30.627 
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   Извпр: РЗС, Ппщтине и регипни у РС, 2020 и ДевИнфп прпфил Жабаљ 

Гпдищоим прпгрампм защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта 
планирају се расхпди за реализацију мера гпдищоег прпграма пп намени улагаоа, и тп за:  
пдвпдоаваое ппљппривреднпг земљищта, пбележаваое парцела државнпг земљищта, 
уређеое атарских путева, ппремаое ппљпшуварске службе, ппдизаое ветрпзащтитних 
ппјасева и друге намене кпје мпгу бити пбухваћене наведеним актпм. 
У ппступку припреме и дпнпщеоа бучета, планирају се расхпди за реализацију мера 
гпдищоег прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта у сладу са 
Закпнпм п ппљппривреднпм земљищту, у пквиру прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта, с тим щтп се мпгу изврщавати самп дп висине апрппријације 
утврђене пдлукпм п бучету. Укпликп се у тпку гпдине пстваре прихпди пд закупа 
ппљппривреднпг земљищта (кпји припадају бучету јединице лпкалне сампуправе), у пбиму 
већем пд планиранпг актпм п бучету, исти се мпгу кпристити и за изврщаваое других врста 
расхпда, с пбизирпм да представљају ппщте прихпде бучета кпјима се финансира јавна 
пптрпщоа и кпји немају претхпднп утврђену намену. 
 
Табела 22. Преглед пстварених прихпда издаваоем земљищта 

 
2018 2019 2020 

Издатп (ха) 3365,2599 2763,4832 513,7316 

Остварени прихпди (€) 544857,70 426641,92 73816,87 
Извпр: Ппщтина Жабаљ, 2021. 

 
   Табела 23. Газдинства 

Ппљппривредна газдинства 4.468 

Гпдищое радне јединице (брпј) 3.020 

Двппспвински трактпри 2.290 

Услпвна грла (брпј) 15.940 
 Извпр: Пппис ппљппривреде, 2012 (Девинфп). 

 
   Табела 24. Ангажпвана радна снага у ппљппривреди, 2012. 

Извпр: Пппис ппљппривреде, 2012 (Девинфп). 

 
 

 

Укупнп Жене Мущкарци 

Нпсипци ппрпдишнпг газдинства 4.387 920 3.467 

Чланпви ппрпдице и рпђаци кпји су пбављали 
ппљппривредне активнпсти на ппрпдишнпм 
газдинству 

3.137 1.973 1.164 

Сталнп заппслени на ппрпдишнпм газдинству 34 4 30 

Сталнп заппслени на газдинству правнпг 
лица/предузетника 

215 44 171 

Управници (меначери) на газдинствима 4.468 927 3.541 
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Графикпн 6. Чланпви газдинства и сталнп заппслени на ппрпдишнпм газдинству према пплу, 2012. 
(%) 

 
Извпр: Пппис ппљппривреде, РЗС 

 
Табела 25. Ппљппривреднп  земљищте 

Распплпживп ппљппривреднп земљищте , кап % укупне 
ппврщине ппщтине 

%  79.77 

Распплпживп ппљппривреднп земљищте пп газдинству Хектар, ха  7.1 

Кприщћенп ппљппривреднп земљищте Хектар, ха  30.411 

Кприщћенп ппљппривреднп земљищте, кап % распплпживпг 
земљищта ппљппривредних газдинстава 

%  95.31 

Кприщћенп ппљппривреднп земљищте, кап % укупне ппврщине 
ппщтине 

%  76.03 

Kприщћенп ппљппривреднп земљищте пп газдинству Хектар, ха  6.8 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС, пппис ппљппривреде 2012. 

 
Насељена места ппщтине Жабаљ нису прикљушена некпј Лпкалнпј акципнпј групи, у складу 
са Правилникпм п ппдстицајима за ппдрщку прпграмима кпји се пднпсе на припрему и 
спрпвпђеое Лпкалних стратегија руралнпг развпја (,,Службени гласник РСˮ, брпј 3/19 пд 18. 
јануара 2019. гпдине). Такпђе, насељена места ппщтине Жабаљ нису ушествпвала на 
кпнкурсу Министарства ппљппривреде, щумарства и впдппривреде када је реш п 
Ппдстицајима за ппдрщку прпграмима кпји се пднпсе на припрему и спрпвпђеое лпкалних 
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стратегија руралнпг развпја. Ппщтина Жабаљ пружа инфпрмације ппљппривредницима п 
прпграму ИПАРД. 
 
 

Задруге и удружеоа ппљппривредника 
 
На теритприји ЈЛС тренутнп ппстпји 6 ппљппривредних задруга и 5 ппљппривредних 
удружеоа.  
 
Табела 26. Задруге 

Ппслпвнп 
име 

Насеље 
Брпј 
задруг
ара 

Брпј 
заппсле
них 

Брпј 
кпппера
ната 

Ппврщи
на у 
власни
щтву 
(ха) 

Ппврщ
ина у 
закупу  
(ха) 

Делатнпст  

Ппщта  
земљпрадн
ишка  
задруга 
Чуруг 

Чуруг 82 22 500 86 60 ратарствп 

Земљпрадн
ишка 
задруга  
Гпсппђинци 

Гпсппђи
нци 

100 8 150 нема нема 
ратарствп, 
ппвртарствп 

Ппщта  
земљпрадн
ишка  
задруга 
Рпдна оива 

Ђурђевп 10 0 нема нема нема ратарствп 

Ппљппривр
една 
задруга 
Банаб 
Фарм 

Ђурђевп 5 0 10 нема нема 
ратарствп, 
живинарствп 

Ппщта 
земљпрадн
ишка 
задруга 
Аграр-
инвест 

Чуруг 36 0 0 нема нема 
ратарствп, 
ппвртарствп 

Ппвртарска 
задруга 
АгрпВег  

Чуруг 5 0 10 нема нема 
ратарствп, 
ппвртарствп 

Извпр: Ппщтина Жабаљ, 2021. 

 



 
 

 

32 

 

План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Табела 27. Удружеоа 

Удружеое Насеље Област 

Удружеое папра Телеп Чуруг Чуруг 
Стпшарствп, рурални развпј и 
защтита живптне средине 

Удружеое пдгајиваша ситних живптиоа 
Чуруг  

Чуруг Узгпј и защтита ситних живптиоа 

Удружеое ппвртара "Екп ппвртар" Чуруг Чуруг 
Защтита интереса прпизвпђаша 
ппвртарских култура 

Удружеое ппљппривредних прпизвпђаша 
Чуруг 

Чуруг 
Ппљппривредна прпизвпдоа и 
защтита интереса 
ппљппривредника. 

Удружеое винпградара, винара и впћара 
"Бпрпо" Чуруг 

Чуруг 
Пдржаваое вищевекпвне традиције 
у гајеоу винпве лпзе и псталпг впћа 

Извпр: Ппщтина Жабаљ, 2021. 

 

Навпдоаваое 
 
На ппдрушју ппщтине Жабаљ навпдоава се 1880 ха укупнп кприщћених ппљппривредних 
ппврщина, а 235 газдинстава навпдоава свпје ппврщине (извпр - пппис ппљппривреде 
2012. гпдине). 
 
Ппщтинa Жабаљ у сарадои са Ппкрајинским секретаријатпм за ппљппривреду, 
впдппривреду и щумарствп реализпвала је прпјекте уређеоа каналских мрежа на 
теритприји ппщтине: 

 у 2021. гпдини реализпван је прпјекат „Радпви на уређеоу каналске мреже у 

функцији  пдвпдоаваоа ппљппривреднпг земљищта у 2021. гпдини“ брпј I-5/630, 

вреднпст радпва  динара 9.000.000,00 без ПДВ-а, 

 у 2020. гпдини реализпван је прпјекат „Радпви на уређеоу каналске мреже у 

функцији  пдвпдоаваоа ппљппривреднпг земљищта у 2020. гпдини“ брпј I-5/211, 

вреднпст радпва 9.000.000,00 динара без ПДВ-а, 

 у 2019. гпдини реализпван је прпјекат „Радпви на уређеоу каналске мреже у 

функцији  пдвпдоаваоа ппљппривреднпг земљищта у 2019. гпдини“ брпј I-5/228, 

вреднпст радпва 8.750.000,00 динара без ПДВ-а, 

 у 2018. гпдини реализпван је прпјекат „Радпви на уређеоу каналске мреже у 

функцији  пдвпдоаваоа ппљппривреднпг земљищта у 2018. гпдини“ брпј I-5/233, 

вреднпст радпва 6.066.625,00 динара без ПДВ-а. 
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Туризам 
 
Ппщтина Жабаљ са изузетним прирпдним ресурсима и ппвпљним гепграфским пплпжајем 
(Нпви Сад 25 км, Бепград 80 км, Зреоанин 35 км), мпгла би да, кап дпдатну делатнпст, 
развије туризам. Према екпнпмским ппказатељима, туристишка делатнпст у претхпднпм 
перипду није имала  знашајније  ушещће у развпју ппщтине. 
 

Ресурси у туризму 
 
Најзнашајнији ресурси у туризму ппщтине Жабаљ су: 

 Парк прирпде ”Стара Тиса” 

 Парк прирпде ”Јегришка” 

 Рибоак ”Јегришка” 

 Екп паза ”Мпникин салащ” 

 Тематска рута ”Пут сира и меда” 

 Гплф Центар (пптенцијал да ппстане први терен са 18 рупа у Србији) 

 Рпђина ветреоаша 

 знашајан брпј сакралних пбјеката и сппменика 

 ппдземне гепгермалне впде 

 Археплпщки лпкалитет Стари винпгради археплпщки парк  

 Плпвна међунарпдна река Тиса (Јегришка, Стара Тиса); 

 За Впјвпдину је карактеристишан и знашајан брпј разлишитих манифестација, кпјих на 

теритприји ппщтине Жабаљ има 16, и пбухватају пд гастрпнпмских и уметнишких 

дпгађаја, дп сппртских и верских. 

 Ппсебнп занимљиви ресурси на теритприји ппщтине Жабаљ су пни кпји пмпгућавају 

развпј рибплпвнпг и лпвнпг туризма 

Туристи 
 
Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, ппщтину Жабаљ је у 2019 гпдини 
ппсетилп 317 туриста, пд шега 109 дпмаћих и 208 страних, а пстваренп је 1.951 нпћеое пд 
шега 251 дпмаћих туриста и 1.700 страних. Прпсешан брпј нпћеоа дпмаћих туриста је 2,3 
нпћи, дпк је страних 8,2. 
 
 

Смештајна структура 
 
Када је реш п смещтајним капацитетима, на теритприји ппщтине Жабаљ регистрпванп је 112 
лежајева, пд кпјих је 21 категпризпванп. У пднпсу на реалнп преппзнате пптребе, ппщтина 
Жабаљ има недпстатак смещтајних капацитета. Такпђе, категпризација ппстпјећих 
смещтајних капацитета није рещена, а сматра се неппхпднпм какп би се квалитет услуга у 
туризму ппдигап на вищи нивп, 
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Табела 28. Структура смещтајних капацитета 
Изв
пр: 
Пп

щти
на 

Жа
баљ

, 
202

1. 

 
Уку
пнп 

је 
82 

угп
сти

тељ
ски

х 
пбј
ека

та 
за 

пружаое услуга исхране и пића, пд шега8: 

 36 - делатнпсти рестпрана и ппкретних угпститељских пбјеката 

 46 -  услуге припремаоа и ппслужиаоа пићем 
 
Заппсленпст у туризму  
 
Према ппдацима o заппсленпсти пп сектприма, у сектпру услуга смещтаја и исхране 
заппсленп је у ппследоих пар гпдина негде у прпсеку пкп 3% укупнпг брпја заппслених. 
 
 
 
 
 
 
Ппщтина Жабаљ има пснпвану туристишку прганизацију, кпја делује кап директни бучетски 
кприсник и има 4 заппслена лица. Пснпвне активнпсти туристишке прганизације су: 

                                                 
7 Врсте угпститељских пбјеката ташнп навести у складу са Правилникпм п стандардима за категпризацију 
угпститељских пбјеката за смещтај  ("Сл. галсник РС”, бр. 83/2016 i 30/2017) 
8  Правилник п услпвима и нашину пбављаоа угпст.делатнпсти, нашину пружаоа угпститељских услуга, 
разврставаоу угпститељских пбјеката и минималнп техн. Услпвима за уређеое и ппремаое угпст.пбјеката    
("Сл. гласник РС", бр. 48/2012 и 58/2016) 

Врста угпститељскпг 
пбјекта7 

Брпј 
лежајева 

Брпј 
смещтајних 
јединица 

Категпризација (брпј *) 
или без категпризације 

Спфија Милпвац –кућа 
„Лара“ 

6 3 4* брпј смещтајних 
јединица 

Иван Туцакпв –кућа „Вила 
Дива“ 

4 2 2* 

Милица Милишевић – кућа 
„Спфија“ 

4 2 2* 

Катица Ранисављев – кућа 
„Бајка“ 

4 2 2* 

Бпра Панкпв – кућа 
„Вербпра“ 

3 1 2* 

Саща Влајнић – „Дебели 
лад“ – пренпћищте 

24 10 Некатегприсани пбјекат 
– услуге хране и пића 

Светпзар Грандић „Тпки-
Бпки“ - пренпћищте 

35 14 Некатегприсани пбјекат 
– услуге хране и пића 

Славица Вујкпв „Тиха Тиса“ 
- пренпћищте 

15 7 Некатегприсани пбјекат 
– услуге хране и пића 

Бпјана Влајнић „Наща 
лпвашка приша“ - 
пренпћищте 

17 8 Некатегприсани пбјекат 
– услуге хране и пића 
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 Активнпсти туристишке прганизације 

 Кппрдинација активнпсти лпкалних стејкхплдера и спрпвпђеое заједнишких 
активнпсти приватнпг и јавнпг сектпра, у циљу унапређеоа квалитета туристишке 
ппнуде; 

 Сајмпви и манифестације у земљи и у инпстранству 

 Издавашка делатнпст - брпщуре, туристишке мапе, прпмптивне флајере и сл. 

 Пглащаваое - „Online“ пглащаваое,  „Offline“прпмпција, инфпрмисаое и пднпси с 
јавнпщћу, пружаое туристишких инфпрмација – инфп центар, прганизација 
студијских путпваоаза прганизатпре путпваоа и нпвинаре, перманентнп пдржаваое  
табли туристишкп-сапбраћајне сигнализације у ппщтини. 

 Ппсебни дпгађаји и прпмпције у земљи и  инпстранству 

 Прганизација дпгађаја на дестинацији 

 Праћеое мпнитпринга и планираое 

 Прпјектне активнпсти у вези унапређеоа и прпмпције туризма ппщтине 
 
Туристишка прганизација је дп сада реализпвана следеће прпјекте: 

 Птвараое инфп центра Чуруг 

 Прпмптивне  кампаое 

 Пут меда и сира“ 

 „Гплфпм крпз регипн“ 

 „Шпацираое крпз пптисје“ 
 
Наредне гпдине (2022.) планиранп је птвараое туристишкп инфпрмативнпг центра у Чуругу, 
кпји би на једнпм месту oбухватап и пружап све неппхпдне инфпрмације 
заинтереспванима п кпмплетнпј туристишкпј ппнуди, смещтајним капацитетима, и свим 
манифестацијама кпје се пдржавају на ппдрушју ппщтине Жабаљ. Пнп щтп је упшенп кап 
пптенцијални прпблем јесте да се датуми туристишких манифестација и културних 
дещаваоа не знају унапред, щтп птежава оихпву прганизацију и усклађенпст са 
календарпм ТП Србије. Пптребна је већа иницијатива свих актера у туризму ппщтине 
Жабаљ, ппсебнп прганизатпра самих манифестација, какп би се направип календар 
манифестација и исти дпставип Туристишкпј прганизацији Србије. Акп би се манифестације 
Ппщтине уврстиле у туристишку ппнуду пднпснп календар ТП Србије, тп би дпвелп дп 
ппвећаоа преппзнатљивпсти манифестација кпд дпмаћих и страних туриста. Ппвећана 
преппзнатљивпст манифестација имала би за крајои исхпд већи брпј ппсета туриста. 
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Лпкализација циљева пдрживпг развпја у пбласти екпнпмскпг 
развпја  

 
Неки ппдаци су дпступни и мпгу се приликпм планираоа кпристити кап ппказатељ, дпк се 
пдређени ппказатељи не рашунају на нивпу ЈЛС, али ппстпји мпгућнпст, у складу са 
дпступним ппдацима, да ЈЛС исте рашуна. 
 
Табела 29. Циљ 1 

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 

Стппа ризика пд сирпмащтва (%)* 
2013 гпд. – 34,3% 

* Стппа ризика пд сирпмащтва представља прпценат лица шији је еквивалентни 
распплпживи прихпд маои пд релативне линије сирпмащтва. Пва стппа не ппказује кпликп 
лица је стварнп сирпмащнп, већ прпценат лица кпји имају еквивалентни распплпживи 
прихпд нижи пд прага ризика пд сирпмащтва (ДефИнфп база на нивпу ппщтина – ппследои 
ппдаци 2013.)  
 
Табела 30. Циљ 2 

ЦИЉ 2: Окпншати глад, ппстићи безбеднпст хране и ппбпљщану исхрану и 
прпмпвисати пдрживу ппљппривреду 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – (нивп 
ЈЛС) 

2.4.1. Удеп ппљппривреднпг земљищта 
ппд прпдуктивнпм и пдрживпм 
ппљппривреднпм делатнпщћу 

Удеп ппљппривреднпг земљищта кпје се 
кпристи за ппљппривредну прпизвпдоу (%) 
76% 

2.а.2 Укупни званишни тпкпви средстава 
(званишна развпјна ппмпћ плус пстали 
званишни тпкпви) у сектпр 
ппљппривреде 

Укупни расхпди ЈЛС у сектпр ппљппривреде 
(РСД) и удеп у укуппм лпкалнпм бучету (%) 
2,86% 
Укупни ппдстицаји регипналнпг развпја за 
ппљппривреду (РСД) 
155.785.000 РСД (2020.) 

2.б.1 Субвенције за извпз 
ппљппривредних прпизвпда 

Субвенције ЈЛС за извпз ппљппривредних 
прпизвпда на гпдищоем нивпу (РСД) 
Не ппстпји. 

 
Табела 31. Циљ 5 

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

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

5.а.1 (а) Удеп укупнпг ппљппривреднпг 
станпвнищтва кпје има власнищтвп или 

Прпценат жена нпсилаца 
ппљппривреднпг газдинства (%) 
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безбедна права на ппљппривреднпм 
земљищту, пп пплу; и (б) удеп жена међу 
власницима или нпсипцима права на 
ппљппривреднпм земљищту, пп врсти 
власнищтва или права 

21% 
Удеп ппљппривреднпг земљищта где су 
власнице жене (%) 
Нема ппдатака на нивпу ЈЛС 

 
Табела 32. Циљ 8 

ЦИЉ 8: Прпмпвисати кпнтинуиран, инклузиван и пдржив екпнпмски раст, пуну и 
прпдуктивну заппсленпст и дпстпјанствен рад за све 
 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

8.5.1. Прпсешна зарада жена и мущкараца 
пп сату, према старпсти 

Прпсешна месешна зарада жена и 
мущкараца, према старпсти 
 Нема ппдатака. 

8.5.1. Прпсешна зарада жена и мущкараца 
пп сату, према занимаоу 

Прпсешна месешна зарада жена и 
мущкараца, према занимаоу 
 Нема ппдатака. 

8.5.2 Стппа незаппсленпсти, према пплу, 
старпсти и инвалидитету 

Стппа незаппсленпсти, према пплу, 
старпсти 
29% укупнп 
53,77% жене пд укупнпг брпја 
незаппсл. 
19,4% млади пд укупнпг брпја 
незаппсл. 

8.6.1 Удеп младих (старпсти 15-24 гпдине) 
кпји нису пбухваћени пбразпваоем, 
заппсленпщћу, или пбукпм 

Удеп младих (старпсти 15-24 гпдине) 
кпји нису пбухваћени пбразпваоем, 
заппсленпщћу, или пбукпм 
Нема ппдатака на нивпу ЈЛС  
 

8.9.2 Удеп радних места у пдрживпј 
туристишкпј привреди у пднпсу на укупан 
брпј радних места у туризму 
 

Удеп заппслених у туризму на 
теритприји ЈЛС (туризам, сектпр услуга 
смещтаја и исхране) 
3%  

8.b.1 Ппстпјаое израђене и 
ппераципнализпване наципналне стратегије 
за заппщљаваое младих, кап засебне 
стратегије или засебнпг дела у пквиру 
наципналне стратегије заппщљаваоа 

Ппстпји лпкални акципни план или 
стратегија заппщљаваоа младих 
 
Лпкални акципни план за младе 
2014-2019. гпдине 

 
 
 


