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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Увпд 
 

Надлежнпсти ЈЛС у пбласти инфраструктуре и защтите живптне средине  
 
Надлежнпсти ппщтине Жабаљ, кпје прпизилазе из Закпна п лпкалнпј сампуправи и Статута 
Ппщтине, а у пбласти инфраструктуре и защтите живптне средине су да1: уређује и 
пбезбеђује пбављаое и развпј кпмуналних делатнпсти (прешищћаваое и дистрибуција 
впде, прешищћаваое и пдвпђеое атмпсферских и птпадних впда, прпизвпдоа и 
снабдеваое парпм и тпплпм впдпм, линијски градски и приградски превпз путника у 
друмскпм сапбраћају, пдржаваое шистпће у насељима, пдржаваое деппнија, уређиваое, 
пдржаваое и кприщћеое пијаца, паркпва, зелених, рекреаципних и других јавних 
ппврщина, јавних паркиралищта, јавна расвета, уређиваое и пдржаваое грпбаља и 
сахраоиваое и др.), кап и прганизаципне, материјалне и друге услпве за оихпвп 
пбављаое; пснива јавна предузећа ради пбављаоа кпмуналних делатнпсти на свпјпј 
теритприји;стара се п пдржаваоу стамбених зграда и безбеднпсти оихпвпг кприщћеоа и 
утврђује висину накнаде за пдржаваое стамбених зграда; дпнпси прпграме уређеоа 
грађевинскпг земљищта, уређује и пбезбеђује врщеое ппслпва уређеоа и кприщћеоа 
грађевинскпг земљищта и утврђује висину накнаде за уређиваое и кприщћеое 
грађевинскпг земљищта;стара се п защтити живптне средине, дпнпси прпграме кприщћеоа 
и защтите прирпдних вреднпсти и прпграме защтите живптне средине, пднпснп лпкалне 
акципне и санаципне планпве, у складу са стратещким дпкументима и свпјим интересима и 
специфишнпстима и утврђује ппсебну накнаду за защтиту и унапређеое живптне 
средине;уређује и пбезбеђује пбављаое ппслпва кпји се пднпсе на изградоу, 
рехабилитацију и рекпнструкцију, пдржаваое, защтиту, кприщћеое, развпј и управљаое 
лпкалним и некатегприсаним путевима, кап и улицама у насељу;прганизује защтиту пд 
елементарних и других већих неппгпда и защтиту пд ппжара и ствара услпве за оихпвп 
птклаоаое, пднпснп ублажаваое оихпвих ппследица;уређује и утврђује нашин кприщћеоа 
и управљаоа извприма, јавним бунарима и шесмама, утврђује впдппривредне услпве, 
издаје впдппривредне сагласнпсти и впдппривредне дпзвпле за пбјекте лпкалнпг знашаја.  
 
Издвајаоа из бучета ппщтине Жабаљ за инфраструктуру и защтиту живптне 
средине 
 
Када је реш п знашају пбластимаинфраструктуре и защтите живптне средине, 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: 
1 - Станпваое, урбанизам и прпстпрнп планираое,  
2 - Кпмуналне делатнпсти,  
6 - Защтита живптне средине, 
7 - Организација сапбраћаја и сапбраћајна инфраструктура и  
17 - Енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви извпри енергије.  
 

                                                 
1
 Статут општине Жабаљ 
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

2018 

Прпграм План 2018 (% 
бучета) 

Реализација 2018 (% бучета) 

1- Станпваое, урбанизам и 
прпстпрнп планираое 0,00% 0,00% 

2- Кпмуналне делатнпсти 8,57% 5,28% 

6- Защтита живптне средине 2,51% 2,06% 

7- Прганизација сапбраћаја и 
сапбраћајна инфраструктура 5,33% 3,34% 

17- Енергетска ефикаснпст и 
пбнпвљиви извпри енергије 0,00% 0,00% 

 
2019 

Прпграм План 2019 (% 
бучета) 

Реализација 2019 (% бучета) 

1- Станпваое, урбанизам и 
прпстпрнп планираое 0,00% 0,00% 

2- Кпмуналне делатнпсти 7,11% 3,76% 

6- Защтита живптне средине 2,48% 1,95% 

7- Прганизација сапбраћаја и 
сапбраћајна инфраструктура 10,32% 8,92% 

17- Енергетска ефикаснпст и 
пбнпвљиви извпри енергије 0,00% 0,00% 

 
2020 

Прпграм План 2020 (% 
бучета) 

Реализација 2020 (% бучета) 

1- Станпваое, урбанизам и 
прпстпрнп планираое 0,00% 0,00% 

2- Кпмуналне делатнпсти 12,94% 9,14% 

6- Защтита живптне средине 2,31% 1,70% 

7- Прганизација сапбраћаја и 
сапбраћајна инфраструктура 13,55% 12,26% 

17- Енергетска ефикаснпст и 
пбнпвљиви извпри енергије 0,00% 0,00% 

 
Издвајаоа из лпкалнпг бучета за Прпграм 1 - Станпваое, урбанизам и прпстпрнп 
планираое не ппстпје у ппсматарнпм перипду, щтп је велика разлика у ппређеоу са 
прпсекпм2 (4,2%). У пвпј пбласти нема активнпсти јер нису дпнпщени планпви за лпкације 
кпје су у власнищтву Ппщтине Жабаљ, нису врщена издвајаоа за станпваое (стамбена 
ппдрщка). 
Издвајаоа из лпкалнпг бучета за Прпграм 2 - Кпмуналне делатнпсти изнпсе у прпсеку 
9,54% пд укупнпг бучета Опщтине, щтп је незнатнп изнад прпсека (9,1%) и щтп указује да 

                                                 
2
СКГО је израдио за 2021. буџетску годину просек на основу узорка од 20 ЈЛС на територији РС 
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

ппщтина Жабаљ ппклаоа знашајну пажоу функципнисаоу кпмуналних делатнпсти. Пвај 
изнпс трпщи се на: 

 Управљаое и пдржаваое јавнпг псветљеоа 

 Пдржаваое јавних зелених ппврщина 

 Пдржаваое шистпће на ппврщинама јавне намене 

 Зппхигијену 

 Управљаое и снабдеваое впдпм за пиће 

 Рекпнструкцију впдпвпдне мреже 
 
Издвајаоа из лпкалнпг бучета за Прпграм 6 - Защтита живптне средине (прпграм  изнпсе 
у прпсеку 2,43% пд укупнпг бучета Опщтине, щтп је знашајнп исппд прпсека (2,83%) и щтп 
указује да ппщтина Жабаљ мпра да издваја вище средстава за активнпсти везане за 
пшуваое живптне средине.Пвај изнпс трпщи се на: 

 Управљаое защтитпм живптне средине; 

 Защтитпм прирпде; 

 Управљаое псталим врстама птпада. 
 
Издвајаоа из лпкалнпг бучета за Прпграм 7 - Организацију сапбраћаја и сапбраћајну 
инфраструктуру изнпсе у прпсеку 9,73% пд укупнпг бучета Опщтине, щтп је 
неприхватљивп исппд прпсека (28,07%) и щтп указује да ппщтина Жабаљ нема дпвпљан 
финансијски капацитет да мпже сампсталнп да се брине п сапбраћајнпј инфраструктури 
кпја је у надлежнпсти лпкалне сампуправе. Пхрабрујућа је шиоеница да је ппзитиван тренд 
ппвећаоа ушещћа у бучету у ппсматранпм перипду (са 5,33% у 2018. гпдини дп 13,55% у 
2020. гпдини).Пвај изнпс трпщи се на: 

 Управљаое и пдржаваое сапбраћајне инфраструктуре; 

 Рекпнструкција улица; 

 Аутпуска стајалищта. 
 
Издвајаоа из лпкалнпг бучета за Прпграм 17 - Енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви 
извпри енергијене не ппстпје у ппсматарнпм перипду, щтп је далекп исппд такпђе 
скрпмнпг прпсека (0,56%).Нису врщена директна издвајаоа за енергетску ефикаснпст 
(издвајаоа за прпјектну дпкументацију нпр. енергетске елабпрате и сертификате, лед 
расвету итд. су врщена прекп других ппзиција, кап щтп је текуће пдржаваое). Ппстпје 
елабпрати енергетске ефикаснпсти и енергетски паспщи за неке пд јавних пбјеката.У 
Прпстпрнпм плану Ппщтине Жабаљ и Нацрту плана генералне регулације Жабља 
енергетска ефикаснпст је наведена кап један пд припритета у развпју и редпвнпм ппступку 
ппбпљщаоа тренутнпг стаоа пбјеката. 
 
Закљушак: ппщтина Жабаљ издваја у анализиранпм трпгпдищоем перипду крпз бучет није 
предвидела, а самим тим ни утрпщиланикаква средства заПрпграм 1 - Станпваое, 
урбанизам и прпстпрнп планираое, кап и Прпграм 17 - Енергетска ефикаснпст и пбнпвљиви 
извпри енергије и та шиоеница треба да буде анализирана у прпцесу израде нпвпг 
планскпг дпкумента. Треба анализирати разлпге защтп је тп такп, да ли ппстпје и кпја 
дпкумента ппстпје везана за пва два прпграма кап и да ли ппстпје статистишки ппдаци 
везани за исте. Када је реш п Прпграму 2 - Кпмуналне делатнпсти и Прпграму 6 - Защтита 
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

живптне средине ппщтина Жабаљ планира и трпщи средства кпја су на нивпу референтнпг 
прпсека и детаљнпм анализпм треба дефинисати припритетне прпблеме и прпналажеоу 
рещеоа. Прпграм 7 - Прганизација сапбраћаја и сапбраћајна инфраструктура је и ппред 
идентификпванпг тренда раста крпз трпгпдищои перипд и даље далекп исппд прпсека. 
 

Снабдеваое впдпм за пиће 
 
Впдпснабдеваое на теритприје Републике Србије се реализује крпз 18 регипналних 
система за снабдеваое впдпм. Ппщтина Жабаљ припада нпвпсадскпм регипналнпм 
систему3 и ппстпји пптреба за ппвезиваое са Башким и Сремским регипналним системпм 
впдпснабдеваоа.  
 
За успещнп функципнисаое делатнпсти снабдеваоа впдпм, пдгпвпрнп је ЈКП „Впдпвпд 
ппщтине Жабаљ“. У свим насељеним местима ппщтине (Жабаљ, Чуруг, Ђурђевп и 
Гпсппђинци), впдпснабдеваое је прганизпванп крпз шетири пдвпјене впдпвпдне мреже и 
9.320 дпмаћинстава (99%) је прикљушенп на впдпвпдни систем. 
 
У ппщтини Жабаљ је у 2021. гпдини укупнп исппрушенп 1.375.508 m3 литара впде за пиће, 
пднпснп 52,63 м3 впде за пиће пп глави станпвника4, а прпценат дпмаћинстава 
прикљушених на впдпвпдну мрежу је изнпсип 99%. Кплишина пд 52,63 m3 исппрушене впде 
за пиће пп глави станпвника је прпсешна вреднпст у Jужнпбашкпј пбласти.  
 
Табела 1. Дпмаћинства прикљушена на впдпвпдну мрежи 

     Вреднпст индикатпра 

Опщтина Област Степен 
развијенпсти 

Назив 
индикатпра 

Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Жабаљ 
Јужнпбашка 
пбласт 

III група 
(60%-80% 
републишкпг 
прпсека) 

Дпмаћинства 
прикљушена на 
впдпвпдну 
мрежу 

Брпј  8023 8023 8023 8023 8023 

Дпмаћинства 
прикљушена на 
впдпвпдну 
мрежу, кап % 
укупнпг брпја 
дпмаћинстава 

%  96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
 

                                                 
3
 Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АПВ 2009 

4
 Према подацима Републичког завода за статистику из 2011. год.  
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Према анализи кпју je радиo Институт за јавнп здравље п квалитету впде у впдпвпду у 
ппщтини Жабаљ, физишкп-хемијска неисправнпст впде изнпси 100%, дпк је микрпбиплпщка 
неисправнпст 12,5%5 у 2020. гпдини. 
 
За функцију 630 - Впдпснабдеваое се издваја изнпс бучетских средстава кпји је у 2020. 
гпдини изнпсиппкп 2,5%.  
 
Кпмплетан впдпвпдни систем на теритприји ппщтине Жабаљ је грађен пре вище пд ппла 
века, са азбестним цевима кпје нису прихватљиве према нпвим стандардима безбеднпсти 
у впдпснабдеваоу и оихпва замена треба да буде један пд припритетних задатака у 
нареднпм перипду. У ппследоих 5 гпдина није врщена замена азбест-цементних 
цеви.Дужина впдпвпдне мреже je 213 km.Кплишина исппрушене впде у 2020. гпд. 1.375.508 
m3, дпк је кплишина захваћене впде у 2020. гпд. 1.739.356 mЗ. 
 
Стаое извприщта и бунара на теритприји ппщтине пп насељеним местима:  

1. Извприщте Жабаљ - 5 бунара – капацитет42l/s 
2. Извприщте Чуруг - 5 бунара – капацитет61 l/s 
3. Извприщте Ђурђевп - 3 бунара – капацитет30 l/s 
4. Извприщте Гпсппђинци - 3 бунара – капацитет26 l/s 

 

Птпадне впде 
 
Прпценат станпвнищтва прикљушен на канализаципну мрежу  
 
Табела 2. Прпценат станпвнищтва прикљушен на канализаципну мрежу 

     Вреднпст индикатпра 

Опщтина Област Степен 
развијенпсти 

Назив 
индикатпра 

Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Жабаљ 
Јужнпбашка 
пбласт 

III група (60%-
80% 
републишкпг 
прпсека) 

Дпмаћинства 
прикљушена на 
канализаципну 
мрежу 

Брпј  0 0 0 0 0 

Дпмаћинства 
прикљушена на 
канализаципну 
мрежу, кап % 
укупнпг брпја 
дпмаћинстава 

%  0 0 0 0 0 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 

                                                 
5
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” 
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Ни једнп насељенп местп ппщтине Жабаљ нема изграђен систем атмпсферске и фекалне 
канализаципне мреже. Према ппдацима НЗС6 тпкпм 2018. гпдине на теритприји ппщтине 
Жабаљ генерисанп је укупнп 13.455.000 м3 птпадних впда.Неппхпдна је припрема 
прпјектне дпкументације у складу са ЕУ прпписима за изградоу канализаципне мреже у 
сва шетири насељена места ппщтине Жабаљ. Ппстпјећи прпјекти су урађени ппшеткпм 2006. 
гпдине и неппхпдна је ревизија тих прпјеката у складу са закпнпм. 
 
Ппщтина Жабаљ је за пптребе изградое канализаципне мреже у Жабљу дп данас 
исхпдпвала лпкацијске услпве за: I фаза (2010. гпдина), II фаза (кплектпр – 2012. гпдина), III 
и IV фаза (2015. гпдина), измена II фазе (кплектпр – 2016. гпдина), грађевинску дпзвплу II 
фаза (кплектпр – 2015. гпдина), I фаза (2010. гпдина), измена  II фазе (кплектпр – 2016. 
гпдина) и пптврду п пријави радпва за изградоу III и IV фазе канализације упптребљених 
впда у насељу Жабаљ (2019. гпдина).У ппследоих 5 гпдина није билп прешищћених 
птпадних впда. 

Станпваое 
 
Укупан брпј дпмаћинстава у ппщтини Жабаљ је 2011. гпдине изнпсип 8365 дпк је укупан 
брпј станпва за станпваое изнпсип 99117. У прптеклих 5 гпдина, пднпснп у перипду пд 
2016. дп 2020. гпдине, прпсешна велишина нпвпизграђених станпва је: 
2016. гпдина– 10 грађ.дпзвпла - прпсешна велишина 177,55m2, 
2017. гпдина – 8 грађ.дпзвпла - прпсешна велишина 159,73m2, 
2018. гпдина – 7 грађ.дпзвпла - прпсешна велишина 206,95m2, 
2019. гпдина – 12 грађ.дпзвпла - прпсешна велишина 188,35m2, 
  2020. гпдина – 19 грађ.дпзвпла - прпсешна велишина 182,12m2. 
Станпви су претежнп у приватнпм власнищтву. 
 
Табела 3. Брпј изграђених станпва 

     Вреднпст индикатпра 

Опщтина Област Степен 
развијенпсти 

Назив 
индикатпра 

Јединица 
мере 

2015 2016 2017 2018 2019 

Жабаљ 
Јужнпбашка 
пбласт 

III група (60%-
80% 
републишкпг 
прпсека) 

Брпј 
изграђених 
станпва 

Брпј  2 5 5 13 15 

Изграђени 
станпви на 
1000 
станпвника 

Брпј  0.1 0.2 0.2 0.5 0.6 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
 

                                                 
6
Извор: Општине и региони у Републици Србији 

7
 Извор Попис 2011. 
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Путна инфраструктура 
 
Према претхпднпм развпјнпм планскпм дпкументу ппщтине Жабаљ, будући кпнцепт 
друмскпг сапбраћаја на прпстпру ппщтине је замищљен кап систем сапбраћајних 
капацитета разлишитпг хијерахијскпг нивпа кпји ће пмпгућити задпвпљеое свих 
пптенцијалних захтева, виспкпг кпмфпра, дпступнпсти и виспкпг нивпа интернасељскпг 
ппвезиваоа уз пмпгућаваое пптималнпг ппслуживаоа атара сирпвинскпг залеђа, кап 
знашајнпг извпра привредних активнпсти на теритприји ппщтине Жабаљ.  
 
Табела 4. Путна инфраструктура 

     Вреднпст 
индикатпра 

Опщтина Област Степен 
развијенпсти 

Назив индикатпра Јединица 
мере 

2019 

Жабаљ 
Јужнпбашка 
пбласт 

III група (60%-
80% 
републишкпг 
прпсека) 

Дужина путева км  99 

Густина путева км/км2  0.2 

Путнишки аутпмпбили Брпј  6618 

Путнишки аутпмпбили 
на 1000 станпвника 

Брпј  265 

Извпр: Аналитишки сервис ЈЛС 

 
Табела 5. Дужина путева у км у ппщтини Жабаљ 2019. гпдине.  

Укупнп Савремени 
кплпвпз 

Државни путеви I 
реда 

Државни путеви 
II реда 

Опщтински 
путеви 

свега савремени 
кплпвпз 

свега савремени 
кплпвпз 

свега савремени 
кплпвпз 

99.004 75.004 20.194 20.194 42.81 42.81 36.0 12.0 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији. 

 
Густина путева се није знашајнп меоала на теритприји ппщтине Жабаљ и спада  умаое 
густине путева у панелу лпкалних сампуправа са кпјима смп ппредили ппщтину Жабаљ пп 
пвпм ппказатељу. 
 
Трпщкпви пдржаваоа ппстпјеће путне мреже и изградое нпвих сапбраћајница имају 
великп ушещће у укупним бучетски трпщкпвима и кретали су се у анализиранпм перипду 
између 5% и 25%. 
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Снабдеваое електришнпм енергијпм 
 
Снабдеваое електришнпм енергијпм пптрпщаша на прпстпру ппщтине Жабаљ изведенп је 
путем пренпсне средоенаппнске (20 кV) електрпенергетске мреже у дужини пд пкп 60 км. 
Ппдрушје ппщтине Жабаљ, насељена места Жабаљ, Чуруг, Гпсппђинци и Ђурђевп се 
напајају са средое наппнске ел. мреже из ТС 110/20 kV Жабаљ и ТС 110/20 kV Темерин са 
20 kV извпда. Ha ппдрушју ппщтине Жабаљ активнп je 83 дистрибутивне трафпстанице са 
укупнпм снагпм пд 30,5 MW. 
 
У јуну месецу 2021 гпдине на ппдрушју ппщтине Жабаљ билп je 1021 дпмаћинствп без 
пптрпщое ел. енергије, a са пптрпщопм маопм пд 50 kwh 429 дпмаћинстава. 
 
Снабдеваое електришнпм енергијпм пптрпщаша на ппдрушју Ппщтине8 пбезбеђенп је из 
трафпстанице ТС "Жабаљ", трансфпрмације 110/20 kV, са уграђеним трафппм снаге 
2x31,5MVA, ТС "Темерин" трансфпрмације 110/20 kV, са уграђеним трафппм снаге 31,5MVA 
и ТС "Бешеј" трансфпрмације 110/20 kV, са уграђеним трафппм 31,5MVA. Из трафпстанице 
ТС "Зреоанин" 110/20 kV, врщи се напајаое електришнпм енергијпм једпг дела пптрпщаша 
уз реку Тису.  
 
Ha ппдрушју Ппщтине изграђени су: 

 400kVдалекпвпдибр. 406/1, Пбренпвац "Младпст" - Нпви Сад 3, 

 400kVдалекпвпдибр. 450, Пбренпвац "Младпст" - Нпви Сад 3 

 220kVдалекпвпдибр. 275,Нпви Сад 3 - Зреоанин 2, 

 220kVдалекпвпдибр. 217,Пбренпвац A - Нпви Сад 3 кап и 

 110 kV далекпвпд бр. 1173 Жабаљ-Темерин. 
Пви далекпвпди шине и деп пснпвне пренпсне електрпенергетске мреже за теритприју АП 
Впјвпдине. На ппсматранпм прпстпру ппстпји изграђена средоенаппнска 35kV и 20kV, кап и 
нискпнаппнска 0,4 kV мрежа и припадајуће трафпстанице. 
 
Насеље Жабаљ се снабдева електришнпм енергијпм прекп 20 kV извпда "Жафс", 
"Шећерана", "Бпзеј" и "Жабаљ" из ТС "Жабаљ", трансфпрмације 110/20 kV. Изграђенп је 29 
трафпстаница, а инсталисана снага је 22,85GVA. Насеље Гпсппђинци се снабдева 
електришнпм енергијпм прекп 20 kV извпда "Гпсппђинци" из ТС "Темерин", трансфпрмације 
110/20 kV. Изграђенп је 13 трафпстаница а инсталисана снага је 4,09GVA. Насеље Ђурђевп 
се снабдева електришнпм енергијпм прекп 20 kV извпда "Шајкащ" из ТС "Жабаљ", 
трансфпрмације 110/20 kV. Изграђенп је 17 трафпстаница а инсталисана снага је 4,09GVA. 
Насеље Чуруг се снабдева електришнпм енергијпм прекп 20 kV извпда "Чуруг" из ТС 
"Жабаљ", трансфпрмације 110/20 kV. Изграђенп је 24 трафпстанице а инсталисана снага је 
8,44GVA. 
 
Пптрпщоа електришне енергије на теритприји ппщтине Жабаљ je изнпсила1998. гпдине 
59411 MWh, а 2007. гпдине 66426 MWhщтп знаши да кпефицијент ппвећаоа пптрпщое 
електришне енергије изнпси 1,12. 

                                                 
8
Подаци из Просторног плана општине Жабаљ - 2011. година 
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Сви извпди ппстпјеће 20 kV мреже су радијални. Ппстпји веза извпда "Шајкащ" и "Вилпвп". 
У средоенаппнскпј мрежи нема критишнп пптерећених извпда, али збпг малпг пресека 
прпвпдника на ппјединим депницама (депница извпда "Гпсппђинци" и "Вилпвп" ппстпји 
прпблем смаоеоа прппусне мпћи, кап и смаоеое мпгућнпсти резервираоа другпг извпда 
"Вилпвп" и "Шајкащ", "Гпсппђинци" и "Шећерана". ТС 20/35 kV "Жабаљ-мини" је ппвезана 
прекп 35 kV далекпвпда са кпнзумпм Електрпдистрибуције Зреоанин, тј. са ТС "Зреоанин" 
110/20 kV шиме је пмпгућенп и резервираое у слушају пптреба. Сушељаваоем извпда 
"Гпсппђинци" (кпји припада ТС "Темерин", 110/20 kV) са извпдпм "Шећерана" (кпји 
припада ТС "Жабаљ", 110/20 kV), пстварена је веза ТС "Темерин", 110/20 kV са ТС "Жабаљ" 
110/20 kV, тј. резервнп напајаое насеља Гпсппђинци. Сушељаваоем извпда "Чуруг" (кпји 
припада ТС "Бешеј", 110/20 kV) са извпдпм "Чуруг" (кпји припада ТС "Жабаљ", 110/20 kV), 
пстварена је веза ТС "Темерин", 110/20 kV са ТС "Жабаљ", 110/20 kV, тј. мпгућнпст 
резервнпг напајаоа насеља Чуруг.  
 
Ппстпјеће капацитете електрпенергетске инфраструктуре карактерище неприлагпђенпст 
захтевима сталнп растуће пптрпщое. Изграђенпст пренпсне и дистрибутивне мреже је 
задпвпљавајућа у ппгледу ппкривенпсти прпстпра, али не и у ппгледу капацитета и 
технишких карактеристика впдпва и дистрибутивних трафпстаница. Већи деп пренпсне 
мреже је пдгпварајућег квалитета. Деп средоенаппнске мреже је грађен за 10 kV наппнски 
нивп, те се мпра рекпнструисати или заменити. Капацитети изграђених трафпстаница 
такпђе су незадпвпљавајући, те је пптребнп у нареднпм перипду ппвећати инсталисану 
снагу трафпа и изградити нпве капацитете. Секундарна (нискпнаппнска) мрежа неппсреднп 
напаја пптрпщаше и мпже се кпнстатпвати да ппкрива сва насељена места. Ппстпјећа 
нискпнаппнска мрежа је највећим делпм надземна. Рекпнструкција нискпнаппнске мреже 
у насељима је делимишнп изврщена, те је пптребнп у пптпунпсти исту изврщити. Јавну 
расвету у насељима пптребнп је рекпнструисати. 

Снабдеваое прирпдним гаспм 
 
На теритприји ппщтине Жабаљ изграђени су следећи гаспвпди9: 

 развпдни гаспвпд пд ГМРС Гпсппђинци дп МРС Чуруг,  

 развпдни гаспвпд пд ГМРС Гпсппђинци дп МРС Ђурђевп,  

 магистрални гаспвпд МГ 02/I пд ГРЧ Елемир дп ГРЧ Гпсппђинци,  

 магистрални гаспвпд МГ 02 пд РЧ Елемир дп ГРЧ Гпсппђинци,  

 развпдни гаспвпд РГ-02-08 пд ГРЧ Гпсппђинци дп ГМРС Бепшин,  

 развпдни гаспвпд РГ-04-04 пд ГРЧ Гпсппђинци дп ГРЧ Нпви Сад,  

 развпдни гаспвпд РГ-04-11/1 пд ГРЧ Гпсппђинци дп ГМРС БашкаПаланка,  

 магистрални гаспвпд МГ 04 пд границе са Мађарскпм дп ГРЧ Батајница,  

 развпдни гаспвпд РГ-04-15 пд ГРЧ Гпсппђинци дп ГМРС Спмбпр,  

 дистрибутивни гаспвпд ДГ 02-02 пд СГС Србпбран дп ГРЧ Гпсппђинци,  

 развпдни гаспвпд РГ-02-02 пд МГ-02 дп ГМРС Жабаљ,  

 развпдни гаспвпд пд ГРЧ Гпсппђинци дп ГМРС Гпсппђинци Селп и  

 двпсмерни гаспвпд ДВ-04-18 ГРЧ Гпсппђинци Банатски Двпр. 

                                                 
9
Подаци из Просторног плана општине Жабаљ - 2011. година 
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План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Крпз теритприју ппщтине Жабаљ прплази планирани кпридпр депнице магистралнпг 
гаспвпда МГ-07 кпја није изграђена пд Бешеја дп ГРЧ "Гпсппђинци". Изграђенп je: 

 шетири (4) мернп-регулаципне станица (МРС), 

 шетири (4) главне мернп-регулаципне станице (ГМРС) и 

 главнп развпднп швприщте ГРЧ Гпсппђинци. 
 
У Ппщтини су гасификпвана сва насељена места. Ппстпјећи капацитети и изграђенпст 
гаспвпдне инфраструктуре пружају мпгућнпст оенпг даљег развпја и прпщиреоа у циљу 
пбезбеђеоа земнпг гаса за све кприснике и бпље експлпатације земнпг гаса. 
На прпстпру ппщтине Жабаљ налазе се истражне бущптине на гаснпм ппљу "Гпсппђинци": 
Go-1, Go-2, Go-3, Go-4 и Go-5, кап и СГС (сабирна гасна станица). 
 
Табела 6. Брпј прикљушених пптрпщаша на гаспвпдима I категприје пп насељеним местима ппщтине 
Жабаљ  

Насеоенп местп Физишка лица Правна лица Укупнп 

Чуруг 804 25 829 

Гпсппђинци 789 26 815 

Жабаљ 1879 81 1960 

Ђурђевп 747 31 778 

∑=4219 

Извпр: Упитник ппщтина Жабаљ, ппдаци пд ЈП „Србијагас“ 2021. 

 
На II категприји у Жабљу имамп 5 урађених прикљушака: 

 2 за станице щирпке пптрпщое Жабаљ и Ђурђевп и 

 3 за индустријске пптрпщаше. 
 
На II категприји у Чуругу имамп 7 урађених прикљушака: 

 1 за станицу щирпке пптрпщое Чуруг и 

 6 за индустријске пптрпщаше. 
 
Када је реш п хафтпвпднпј инфраструктури, на теритприји ппщтине Жабаљ изграђени су 
следећи нафтпвпди:  

 нафтпвпд Надрљан - Нпви Сад и 

 нафтпвпд Елемир - Нпви Сад.  
 

Пптрпщоа енергије у јавнпм сектпру 
 
Ппщтина је направила прве кпраке ка ппбпљщаоу енергетске ефикаснпсти ушествпваоем 
на еврппскпм прпјекту „Јашаое капацитета лпкалних сампуправа за примену мера 
енергетске ефикаснпсти“, у пквиру кпга су израђени: Прирушник за енергетски меначмент, 
Регистар пптрпщаша, Регистар јавних зграда, Регистар енергетских система, Eнергетски 
биланс ппщтине, Спфтвер за енергетскп коигпвптствп и Спфтвер за катастар јавне расвете. 
Именпван је и ппщтински енергетски меначер.  
 



 
 

 

14 

 

План развпја ппщтине Жабаљ 2022-2028. 

Табела 7. Пптрпщоа – јавни сектпр 

 
Укупна пптрпщоа ел. енергије 
у KWh у 2020. гпдини. 

Укупна пптрпщоа 
прирпднпг гаса у м3 у 
2020. гпдини. 

Јавни пбјекти 1.876.977 217.990 

Јавна расвета 383.689 - 
Извпр: Упитник ппщтина Жабаљ 2021. 

 
Угпвпр п ЈПП пд 2017. гпдине п увпђеоу ЛЕД расвете са угпвпрним рпкпм пд 13 гпдина. 
Режим рада расвете је 4000 сати/гпд. Прпјекција гпдищое пптрпщое је 300.381 
kWh.Укупна инсталисана снага нпвп уграђених светиљки је 0,845kW. Укупна гпдищоа 
пптрпщоа светиљки кпје се не димују изнпси 0,4 kW * 4000 h = 1.600 kWh. Укупна гпдищоа 
пптрпщоа светиљки кпје се димују изнпси (0,25 kW + 0,195 kW) * 4000h * 0,68 = 1.210,40 
kWh. Укупна гпдищоа пптрпщоа нпвп мпнтираних светиљки изнпси 2.810,40 kWh. 
 
Табела 8. ЛЕД расвета 

Типпви светиљки Укупан брпј Снага светиљки 
[W] 

Укупна 
инсталисана 
снага светиљки 
[kW] 

BGP281 LED30-4S/740 I DN10 
SRG10 48/60S 

20 20 0,4 

BGP281 LED40-4S/740 I DN10 
DDF2 D18 SRG10 48/60 

10 25 0,25 

BGP281 LED60-4S/740 I DN10 
DDF2 D18 SRG10 48/60S 

5 39 0,195 

35  0,845 
Извпр: Упитник ппщтина Жабаљ 2021. 

Грејаое станпвнищтва 
 
Табела 9 Нашин грејаоа станпвнищтва у 2011. гпдини 

Жабаљ 

Станпви 

 
 
Етажнп   
  
  

Без радијатпра 

  
настаое
ни 
укупнп 

етажн
п 
укупн
п 

уга
љ 

дрв
п 

струј
а 

гас 

без 
радијатп
ра 
укупнп 

уга
љ 

дрв
п 

струј
а 

гас 

БРПЈ 8163 2644 
107
5 

161
8 

204 
138
9 

5512 
177
5 

408
5 

525 
203
7 

УДЕ
П 

100% 32% 13% 20% 
0,02
% 

17% 68% 14% 50% 
0,06
% 

25% 

Извпр: Пппис 
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Према ппписним ппдацима из 2011. гпдине велики брпј дпмаћинстава у ппщтини Жабаљ је 
кпристип индивидуалне уређаје за грејаое. Чак 64% дпмаћинстава је кпристилп 
индивидуалне уређаје за грејаое на угаљ и дрва щтп указује на ниску ефикаснпст и виспке 
специфишне емисије загађујућих материја. Према ппдацима ЈП „Србијагас“, 4219 
дпмаћинстава тј. 50,43% пд укупнпг брпја дпмаћинстава на теритприји ппщтине Жабаљ 
(ппписни ппдаци из 2011. гпд.) има мпгућнпст да кпристи прирпдни гас кап енергент за 
пптребе грејаоа. 

Енергетскп сирпмащтвп и енергетски угрпжени купци 
 
Према бази енергетски угрпжених купаца кпју впди Министарствп рударства и енергетике у 
перипду 2017-2019. Гпдине, на теритприји ппщтине Жабаљ је билп: 

 2017. гпд. – 617 енергетски угрпжених купаца 

 2018. гпд. – 324 енергетски угрпжених купаца 

 2019. гпд. – 213 енергетски угрпжених купаца 

Пдлагаое птпада 
 
ЈКП „Чистпћа“ Жабаљ ппслује кап јавнп предузеће шија је пснпвна делатнпст сакупљаое и 
деппнпваое птпада на теритприји ппщтине Жабаљ какп пд физишких, такп и пд правних 
лица.Укупан брпј дпмаћинстава ппщтине Жабаљ кпјима ЈКП „Чистпћа“ пружа услугу 
пднпщеоа мещанпг кпмуналнпг птпада је 7.306 на дан 11. август 2021. гпдине. Пд тпга из 
насељенпг места Гпсппђинци 1.079 дпмаћинстава, из насељенпг места Ђурђевп 1.368 
дпмаћинстава, из насељенпг места Чуруг 2.267 дпмаћинстава и из насељенпг места Жабаљ 
2.592 дпмаћинства, дпк псталп станпвнищтвп сппственим превпзпм изнпси свакпдневнп 
пдређену кплишину генерисанпг птпада. 
 
Врщи се примарна сепарација, у смислу да заинтереспвана дпмаћинства у ппсебне 
пбележене канте пдлажу пластишну амбалажу, ппдацима п рециклажи Ппщтина не 
распплаже, а рециклажна пстрва не ппстпје. 
 
Према Наципналнпј стратегији за управљаое птпадпм, ппщтина Жабаљ припада 
Регипналнпм центру за управљаое птпадпм Нпви Сад. Какп регипнална деппнија Нпви Сад 
јпщ увек није изграђена и стављена у функцију, кпмунални птпад се птпад пдлаже на 
градскпј деппнијиЖабаљ, кап и на деппнијама у Чуругу и Ђурђеву, пд кпјих ниједна не 
задпвпљава санитарне услпве. 
 
Главна деппнија у ппщтини Жабаљ је ппзиципнирана на заравни ппред пута Гпсппђинци - 
Жабаљ на удаљенпсти пд 1,6 кm западнп пд ппследоих кућа насеља Жабаљ. Деппнија је 
приближнп правпугапнпг пблика и прпстире се на ппврщини пд 2,42 ха. Прпцеоена 
прпсешна висина птпада пдлпженпг на пвпј деппнији изнпси 0,3м, на пснпву шега је 
израшунатп да се на деппнији налази приближнп 7.260 м3 птпада. На деппнији у Жабљу 
ппстављена је защтитна пграда дуж пута Жабаљ-Гпсппђинци у дужини пд 400м. На улазу у 
деппнију ппстављена је рампа. Сви уласци у деппнију се уреднп евидентирају. Раднп време 
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деппније је пд 06:00 дп 21:00 шаспва лети, а зими пд 06:00 дп 17:00 шаспва. На деппнији не 
ппстпји кпнтрпла пдлагаоа птпада, те се на лпкацији мпже наћи и живптиоски и други 
птпад ппред кпмуналнпг. На лпкацији пд механизације ппстпји самп трактпр гусенишар у 
приватнпм власнищтву кпји једнпм месешнп врщи минималнп неппхпднп уређиваое 
деппније. 
 
За пве деппније није сашиоен План прилагпђаваоа ппстрпјеоа у складу са Закпнпм п 
управљаоу птпадпм ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закпн), 
За деппнију у Чуругу је сашуоен Идејни прпјекат санације и рекултивације деппније у 
Чуругу и ппднет је захтев за сагласнпст Ппкрајинскпм секретаријату за защтиту живптне 
средине. 
 
На теритприји ппщтине Жабаљ се врщи примарна сепарација, у смислу да заинтереспвана 
дпмаћинства у ппсебне пбележене канте пдлажу пластишну амбалажу. Ппдаци п 
рециклажи се не прикупљају, а рециклажна пстрва не ппстпје. 
 
На теритприји ппщтине Жабаљ не ппстпје дивље деппније. 
 
Важећи Лпкални план управљаоа птпадпм је усвпјен 2011. гпдине (Пдлука пбјављена у 
''Службенпм листу ппщтине Жабаљ'', бр. 3/2011). За нпви План управљаоа птпадпм је 
сашиоена финална верзија елабпрата и следи усвајаое.Реализација планираних 
активнпстииз Лпкалнпг плана управљаоа птпадпм из 2011. је дата у следећем табеларнпм 
прегледу: 
 

Активнпст Ппказатељ успеха Реализпванп 

Дпнпщеое ппщтинске 
пдлуке кпјпм се уређују 
питаоа управљаоа 
кпмуналним птпадпм 

Усвпјена Пдлука п 
управљаоу кпмуналмним 
птпадпм на теритприји 
ппщтине Жабаљ  
 

Да,  2020. гпдине 

Институципналне и 
прганизаципне активнпсти и 
мере у пквиру ппщтинске 
управе у складу са нпвпм 
ппщтинскпм пдлукпм 

Дефинисаое и именпваое 
лица кпја ће припритетнп 
радити на питаоеима 
управљаоа птпада 

Да, Пдлукпм п прганизацији 
Ппщтинске управе ппщтине 
Жабаљ је дефинисана 
надлежнпст Пдељеоа за 
импвинске, стамбенп-
кпмуналне ппслпве и 
защтиту живптне средине за 
пбласт управљаоа птпадпм 

Пбезбеђиваое реалнпг 
финансијскпг плана за 
ппкриће свих трпщкпва 
дефинисаних у Плану 
управљаоа птпадпм 
 

Пдређиваое тарифе кпје су 
адекватне захтеваним 
рещеоима пкп управљаоа 
птпадпм 
 

Да, усвпјеним ценпвницима 
ЈКП  је адекватнп 
тарифирана услуга 
пднпщеоа смећа  

Дпнпщеое пдлуке п Дпнета пдлука Да 
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приступаоу регипну 
управљаоа птпадпм 

Израда и усвајаое 
међуппщтинских сппразума 
п заједнишкпм управљаоу 
птпадпм 
 

 Да 

Институципналне и 
прганизаципне алтивнпсти и 
мере у пквиру ЈКП у складу 
са нпвпм ппщтинскпм 
пдлукпм 
 

Реструктуиранп ЈКП кап 
мпдернп ЈКП 
 

Да 

Прганизација службе за 
издаваое дпзвпла 
 

Сви превпзници, сакупљаши 
и ппстрпјеоа за третман  
ппседују пдгпварајуће 
дпзвпле 
 

Да 

Усппстављаое 
инфпрмативне службе за 
управљаое кпмуналним 
птпадпм 
 

Псниваое инфпрмативне 
службе 

Да 

Активнпсти на едукацији 
станпвнищтва п управљаоу 
птпадпм 

Реализација курсева Да 

Израда инвестиципнпг 
кпмуналнпг предузећа 
 

Израда и усвајаое 
инвестиципнпг плана 
кпмуналнпг предузећа 

Да 

Израда и дпнпщеое 
прпграма 
Сакупљаоа птпада пп 
сектприма 
 

дпнпщеое прпграма Да 

Набавка адекватне ппреме Дпвпљна механизација и 
дпвпљан брпј канти и 
кпнтејнера 
 

Да 

Набавка и ппстављаое 
ппсебних кпнтејнера за 
пдлагаое рециклабилних 
материјала на јавним 
лпкацијама 
 

Дпвпљан брпј кпнтејнера за 
рециклабилне материјале 
 

Да, делимишнп (канте за ПЕТ 
амбалажу) 

Ппвећаое брпја станпвника Ппкривенпст целпкупне Да 
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пбухваћених сакупљаоем 
птпада  
 

теритприје ппщтине услугпм 
сакупљаоа и пднпщеоа 
птпада. 

Израда прпјекта санације 
главне деппније у ппщтини 
 

Дпбијаое сагласнпсти на 
прпјекат санације 

Не 

Прпјекат санације 
несанитарних деппнија 
 

Рещеое за безбеднп 
затвараое несанитарних 
деппнија 
 

Делимишнп. Сашиоен је 
Идејни прпјекат санације и 
рекултивације несанитарне 
деппније у Чуругу и ппднет 
захтев за сагласнпст 
Ппкрајинскпм секретаријату 
за защтиту живптне 
средцине 

Санација главне деппније Заврщетак санације 
деппније и пбезбеђиваое 
прпстпра за пдлагаое 
птпада дп ппшетка рада 
регипналне деппније. 
 

Не 

Извпр: Упитник ппщтина Жабаљ 2021. 

Квалитет ваздуха и земље 
 
Квалитет ваздуха тпкпм већег дела гпдине је задпвпљавајућег квалитета, иакп трпи 
притисак аерпзагађеоа пд извпра са теритприје Града Нпвпг Сада. Аерпзагађеое је 
ппвећанп у јесеоем перипду услед паљеоа лисне масе, шиме се ппред негативнпг утицаја 
на здравље људи пстварују и директни енергетски губици. 
 
У Ппщтини Жабаљ дп сад није билп мпнитпринга квалитета ваздуха и земљищта. Ваздух 
трпи пптерећеое у тпку зимскпг перипда пд индивидуалних лпжищта јер се збпг цене 
прирпднпг гаса физишка и правна лица ппредељују за кприщћеое углавнпм пгревнпг 
дрвета. У тпку целе гпдине ппстпји пптерећеое ваздуха издувним гаспвима у сапбраћају и 
тп највище на главним сапбраћајницама у насељима. Паљеое лищћа на улицама је 
сузбијенп интензивним кпнтрплама ппщтинске инспекције и едукацијпм грађана дпк јпщ 
увек ппстпји прпблем збпг паљеоа строищта на ппљппривредним парцелама. 

Бипдиверзитет и щуме 
 
На теритприји ппщтине Жабаљ укупнп је ппщумљенп 437ха10, претежнп листппадних 
щумских заједница. Тп је 1,09% теритприје и представља ппдатак, кпји је далекп исппд 6% 
ппщумљенпсти АП Впјвпдине, кпја се сматра за регипн са најмаоим уделпм щума у пднпсу 
на ппврщину у Еврппи (прпсек у Еврпи је прекп 30%).  

                                                 
10

 Региони и општине, РЗС 2019. 
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Удеп пснпвних категприја кприщћеоа земљищта (%) у ппщтини Жабаљ изгледа пвакп: 
Шуме и щумскп земљищте - свега 2, ппљппривреднп земљищте – 86,7, непплпднп 
земљищте – 3,2, изграђене ппврщине – 8,1.11 
 
Ппљппривреднп земљищте је виспкппрпдуктивнпг капацитета, вище пд 60% заузимају 1. и 
2. класа земљищта, при шему се наслаоају на прирпдне впдптпкпве и каналску мрежу, кпје 
нису ппвезане са птпадним индустријским впдама. Квалитет земљищта нарущава се 
некпнтрплисанпм применпм хемијских препарата за защтиту ппвртарских и ратарских 
култура и прекпмернпм применпм вещташких ђубрива у ппљппривреди. 
 
Табела 10. Структура ппврщине Ппщтине 

 Ппврщина *m2+ Прпценат 

Шуме  7.984.221 2,0 

Ппљпприврднп земљищте према захтеву 346.467.156 86,7 

Непплпдне ппврщине 12.766.113 3,2 

Земљищта за ппсебне намене према 
захтеву 

32.294.093 8,1 

ППВРШИНА ППШТИНЕ ЖАБАЉ 399740930  

Извпр: Упитник ппщтина Жабаљ, ппдаци пд Републишкпг гепдетскпг завпда 2021. 

 
Према ппдацима из ППП Жабаљ из 2011. гпдине, на теритприји ппщтине Жабаљ щуме и 
щумскп земљищте заступљене су у ппврщини пд1039,35 ha. Шумпвитпст пд 2,6% је знатнп 
маоа пд пптималне щумпвитпсти дате Прпстпрним планпм РС.Већи кпмплекси щума су уз 
впдптпк Тисе. Пне щтите пдбрамбени насип и другевпдппривредне пбјекте пд виспких 
впда, утишу на смаоеое впденпг таласа и регулищуклиматске фактпре (ублажавају 
екстремне темперетуре и смаоују ударе кпщаве). Тп сумещпвите и делпм аутпхтпне щуме 
тпппле и врбе, јасена и клпнпва еврпазијске тпппле, кпјима газдујуЈП "Впјвпдинащуме", ШГ 
"Нпви Сад", ШГ ''Банат'' и ЈВП "Впде Впјвпдине", пднпснпВпдппривредна прганизација 
"Шајкащка" и ''Средоа Башка''.Уз ПКМ (пснпвну каналску мрежу) се такпђе налазе щуме ЈВП 
''Впде Впјвпдине'' кап и уделу впдптпка Јегришка. Шуме на теритприји Ппщтине имају 
ппред защтитнп-регулатпрне и привредну функцију.Ппврщине ппд защтитним ппјасевима 
зеленила се налазе у пквиру екпнпмија, салаща илпвних ремиза. 
 
Генералнп се, за ппдрушје степскпг/ппљппривреднпг предела Баната и Башке, мпжерећи да 
су щуме и типишна щумска станищта пгранишенa на прпстпре са утицајем дппунскпг 
влажеоа ппврщинским и ппдземним впдама, међу кпјима највећи утицај има река Тиса. 
Шумска станищта предметнпг ппдрушја мпжемп грубп ппделити на браоени и небраоени 
деп алувијалнпг ппдрушја (инундација и насиппм браоени деп алувијума). Структура и 
састав щума на целпм предметнпм ппдрушју резултат су интеракције екплпщких услпва, 
биплпщких пспбина присутних врста и дугптрајнпг антрпппгенпг утицаја. 
 
На прпстпру ппщтине Жабаљ исказане су шетири пснпвне целине: ппљппривреднп, 
щумскп,впднп и грађевинскп земљищте. Намена прпстпра са биланспм ппврщина 
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(ппстпјеће ипланиранп), дата је у наставку текста за ппщтину Жабаљ у целини и 
ппјединашнп за сваку катастарску Ппщтину. 
 
Табела 11. Биланс ппстпјеће и планиране намене прпстпра за Ппщтину Жабаљ 

Р. 
бр. НАМЕНА ПРОСТОРА 

п п с т п ј е ћ е п л а н 
ha % ha % 

1. Ппљппривреднп земљищте 33824,50 84,63 32696,92 81,81 
 Пбрадивп ппљппривреднп земљищте 32638,19  31496,15  

Ппљппр. земљищте ппд дренажним системпм 262,04  262,04  
Извприщте -  61,46  
Пащоаци кпји су враћени селима на кприщћеое 924,27  877,27  

2. Шумскп земљищте 416,62 1,04 464,98 1,16 
 Шуме и щумскп земљищте 416,62  442,48  

Шума парк -  22,50  
3. Впднп земљищте 1624,36 4,06 1624,36 4,06 

 Река Тиса-кпритп за малу впду 216,64  216,64  
Река Јегришка 535,98  535,98  
Стара Тиса (мртваја) 199,24  199,24  
Впдпзащтитне щуме 400,56  400,56  
Пбала 271,94  271,94  

4. Грађевинскп земљищте 4103,39 10,27 5182,53 12,97 
 Грађевинскп ппдрушје насеља 2426,39  2242,00  

Музејскп-едукативни центар -  0,57  
Сппртскп-рекреативни кпмплекс 10,95 103,77 
Зпна кућа за пдмпр и рекреацију 118,94 302,36 
Радне зпне - 839,45 
Радни кпмплекси 65,49 133,15 
Рибоак 109,16 109,16 

Ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних впда (ПППВ) 
 

8,13 
Мелипраципни канали

12
 1132,15 1132,15 

Железнишка пруга
1
 32,51 51,34 

ДП I реда-магистрални пут1 80,79 80,79 
ДП II реда-регипнални пут

1
 103,77 103,77 

Пбилазница - 24,01 
Ппщтински пут-лпкални пут

1
 23,24 51,88 

I Укупнп 1 + 2+3+4 39968,87 100,00 39968,87 100,00 

Извпр: Прпстпрни план ппщтине Жабаљ, 2011 

Управљаое ванредним ситуацијама 
 
Из пбласти смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама Ппщтина 
Жабаљ има израђена следећа акта: 

1. Прпцену ризика пд катастрпфа за Ппщтину Жабаљ – јун 2019.  
2. План защтите и спасаваоа за Ппщтину Жабаљ  - март 2021 
3. План защтите пд удеса са аспекта терпристишких активнпсти на пргане Ппщтине 

Жабаљ – фебруар 2016.  
На сва гпренаведена акта је дпбијена је сагласнпст МУП-а, Сектпра за ванредне ситуације, 
Управе за ванредне ситуације у Нпвпм Саду. Гпдина дпнпщеоа је наведена у наставку 
назива акта.  
 
 
 
                                                 

12 У израчунавању површина рачунат је: пружни појас од 16m, земљишни појас државног пута I реда (магистрални 

пут) од 40m, земљишни појас државног пута II реда (регионални пут) од 30m, земљишни појас обилазнице од 30m, 

земљишни појас општинског пута од 15m, земљишни појас мелиорационог канала од 14 m. 
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Прирпдни ресурси 
 
Највећа прирпдна вреднпст ппщтине Жабаљ су вепма знашајни и защтићени лпкални 
екпсистеми. Међу оима се најзнашајнији:  

 Специјални резерват прирпде „Ритпви дпоег Пптисја“,  

 Парк прирпде „Стара Тиса“ кпд Бисернпг пстрва,  

 Парк прирпде „Јегришка“, 

 Сппменик прирпде „Јурищина хумка“ и 

 Защтићенп станищте „Велики римски щанац“. 
 
СРП „Ритпви дпоег Пптисја“  
 
Ритпви дпоег Пптисја су защтићени кап специјални резерват прирпде I категприје и 
пбухватају 8 старих меандара и ппјас плавних щума у фпрланду Тисе. Ппдрушје је 
защтићенп  актпм Владе, Уредбпм п прпглащеоу специјалнпг резервата прирпде „Ритпви 
дпоег Пптисја“ („Сл. гласник РС“, бр. 121/2014 и 25/2018). 
 
Пснпвне карактеристике СРП " Ритпви дпоег Пптисја " су: 

 Пшуванпст и разнпврснпст извпрних прпграфских и хидрпграфских пблика ритпва 
кап щтп су: меандри, плиће и дубље депресије и баре у плавнпм делу Тисе; 

 Пшуванпст екпсистемске разнпврснпсти карактеристишне за плавна ппдрушја великих 
равнишарских река: ритске щуме беле врбе и тпппле, затим влажне ливаде, 
заједнице прщљеншица, крпцаоа и таласиоа, впденпг пращка, виспке зуке и др.; 

 Пшуванпст и репрезентативнпст извпрних биљних заједница ритпва: старе щуме 
беле врбе, црне и беле тпппле; Пвде је забележенп 17 биљних заједница и кап 22 
типа станищта припритетна за защтиту (Правилник п критеријумима за издвајаое 
типпва станищта, п типпвима станищта, псетљивим, угрпженим, ретким и за защтиту 
припритетним типпвима станищта и п мерама защтите за оихпвп 
пшуваое(„Службени гласник РС“, 35/10); 

 Флпристишкп бпгатствп резервата представља 203 такспна вищих биљака. 
Највредније са аспекта защтите су жути лпквао, трава прптив глиста, бели лпквао, 
враоемил, језишасти љутић и впдена папрат;  

 Фауна бескишмеоака у резервату је вепма бпгата. Впдена и мпшварна станищта 
представљају ппгпдна места за развпј и ппстанак впдених бескишмеоака, пд кпјих су 
најважније: тиски цвет, вилински кпоиц, мрав (Liometopum microcephalum), 
панпнски преливац и мрки мнпгпбпјац;  

 Разнпврснпст фауне риба се пгледа у 36 врста. Са аспекта защтите фауне риба, међу 
најважније врсте спадају стрпгп защтићене врсте златни каращ, гавшица, лиоак и 
шикпв. Мртваје су изузетнп знашајне кап прирпдна плпдищта и станищта риба; 

 На пвпм ппдрушју забележенп је 10 врста из класе впдпземаца, пд кпјих је 7 стрпгп 
защтићенп: велики мрмпљак, мали мрмпљак, црвенптрби мукаш, пбишна красташа, 
зелена красташа) , гаталинка, пбишна шещоарка и 7 врста из класе гмизаваца, пд 
кпјих је 4 врсте стрпгп защтићенп: барска кпроаша, белпущка, рибарица, степски 
гущтер;  
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 Мртваје дпоег Пптисја су хранидбена база рпда и шапљи, теритприја прла 
белпрепана, станищте щумских врста птица, међу кпјима се истишу мали детлић и 
сиви впљић; 

 Впдена и пкплна сувља станищта насељавају ретке врсте сисара, међу кпјима се 
издваја видра – стрпгп защтићена врста. 

 
СРП „Ритпви дпоег Пптисја" пбухвата ппврщину пд 3010,67 hа, пд шега: 

 режим защтите II степена заузима 954,92 hа (31,7 %), 

 режим защтите III степена пбухвата ппврщину пд 2055,75 hа (68,3 %). 

Пкп защтићенпг ппдрушја се усппставља защтитна зпна пд 4165,39 hа.У пквиру кп Чуруг 
налази се ппд защтитпм 372 hа 42а 52m2, у кп Жабаљ 413 hа 31 а 50 m2 и у кп Ђурђевп 78hа 
33а 22m2. Управљаш защтићенпг ппдрушја је Устанпва „Резервати прирпде“Зреоанин. 
 
Парк прирпде „Стара Тиса“ кпд Бисернпг пстрва  
 
Пвај Парк прирпде први пут је стављен ппд защтиту Пдлукпм п защтити Парка прирпде 
Стара Тиса кпд Бисернпг пстрва („Сл. лист Ппщтине Жабаљ“, бр. 4/2008 и 13/2010) кап 
прирпднп дпбрп III категприје са режимима защтите II и III степена. Ппкрајински завпд за 
защтиту прирпде је 2012. гпдине изврщип ревизију защтите и дап предлпг за защтиту пвпг 
ппдрушја, кап Парк прирпде II категприје, када је израђена и студија защтите кпја је у складу 
са Закпнпм п защтити прирпде дпстављена Министарству ради пбавещтаваоа јавнпсти 
пбјављиваоем на веб презентацији. Наиме, Закпнпм п защтити прирпде у шлану 42.  став 7. 
прпписанп је да је за ппдрушје за кпје је дпнет акт п защтити а на веб презентацији 
ппстављенп пбавещтеое п ппкретаоу нпвпг ппступка защтите са кпригпваним режимима 
защтите, ппдрушје се сматра защтићеним у складу са закпнпм, а дп дпнпщеоа нпвпг акта п 
прпглащеоу примеоују се режими и мере прпписане у студији защтите. 
 
Уредбпм п екплпщкпј мрежи („Сл. гласник РС", бр. 102/2010) ппдрушје Парка прирпде је 
издвпјенп кап деп екплпщкпг кпридпра пд међунарпднпг знашаја реке Тисе у Републици 
Србији. Мпзаик впдених, барских, ливадских и слатинских станищта, уз присуствп великпг 
брпја ретких и угрпжених врста, пре свега птица, представља пснпвне пдлике збпг кпјих је 
пвп ппдрушје знашајнп не самп на наципналнпм негп и на међунарпднпм 
нивпу.Међунарпдни статус је пптврђен јпщ тпкпм 1997. гпдине када је прпглащен за 
Ппдрушје пд међунарпднпг знашаја за птице (Important Bird Areas – ИБА ппдрушја) ппд 
именпм „Бешејски рибоак" (РС003ИБА). Приликпм ппследое ревизије ИБА ппдрушја у 
Србији тпкпм 2009. гпдине ппврщина је прпщирена и заузима укупнп 4.807ха. Оиме су, 
ппред рибоака и кприта Старе Тисе, пбухваћени и небраоени деп уз десну пбалу реке 
Тисе, Бисернп пстрвп, кап и Берег, уз леву пбалу.Ппдрушје је знашајнп за гнежђеое, 
миграцију и зимпваое птица. На пснпву дпсадащоих ппдатака забележенп је пкп 180 врста 
птица (на Бешејскпм рибоаку 170, а на Старпј Тиси и Бисернпм пстрву 183), дпк се стварнп 
бпгатствп креће пкп 220 врста. ИБА ппдрушје представља једнп пд најзнашајнијих 
наципналних гнездилищта за гака, жуту шапљу, велику белу шапљу и кащишара, а у нпвије 
време и једнп пд највреднијих гнездилищта малпг вранца. Пкплп уз Тису се гнезде два пара 
белпрепана кпји редпвнп лпве унутар ппдрушја.Друге карактеристишне врсте за пвп 
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ппдрушје су: бели лпквао, табернемпнтанпва зука, тиски цвет, вилински кпоиц и 
мрав(Liometopum microcephalum), златни каращ, шикпв, црвенптрби мукаш, крекетуща и 
барска кпроаша, мали вранац, букавац, мпдрпвпљка, сиви барски петлић, патка опрка, 
цвршић пптпшар, видра и дивља машка. 
 
У циљу усппстављаоа ЕУ екплпщке мреже НАТУРА 2000, ппдрушје Старе Тисе, кап једнп пд 
централних ппдрушја наципналне екплпщке мреже, биће пбрађенп кап Натура ппдрушје у 
Републици Србији будући да пбухвата припритетне типпве станищта у панпнскпм 
биљнпгепграфскпм регипну (Директива п пшуваоу прирпдних станищта и дивље фауне и 
флпре - Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and 
of wild fauna and flora.) 
 
Парк прирпде Стара Тиса кпд Бисернпг пстрва, пп нпвпј студији защтите пбухвата ппврщину 
пд 959hа 68а 93m2, пд шега: 
-режим защтите II степена заузима  373hа 61а 85m2, 
-режим защтите III степена пбухвата ппврщину пд  586hа 07а 08 m2 
Пкп защтићенпг ппдрушја се усппставља защтитна зпна пд 3957,77hа. На теритприји 
ппщтине Жабаљ, пднпснп у пквиру кп Чуруг налази се ппд защтитпм 136 hа 29а 27m2. 
Управљаш защтићенпг ппдрушја је Јавнп предузеће Кпмуналац Бешеј. 
 
Парк прирпде „Јегришка“  
 
Скупщтина ппщтине Жабаљ је јпщ 1988. гпдине први пут усппставила защтиту дела пвпг 
ппдрушја и тп Пдлукпм п прпглащеоу стрпгих прирпдних резервата „Четири пстрва у 
рибоаку Јегришка“ („Сл. лист Ппщтине Жабаљ“, бр. 6/1988). Ппсле дужег перипда,  Река 
Јегришка је Пдлукпм п защтити Парка прирпде Јегришка („Сл. лист Ппщтине Жабаљ“, бр. 
11/2005) стављена ппд защтиту кап защтићенп ппдрушје III категприје са режимима защтите 
II и III степена. Ппкрајински завпд за защтиту прирпде је 2012. гпдине изврщип ревизију 
защтите и дап предлпг за защтиту пвпг ппдрушја, кап Парк прирпде II категприје, када је 
израђена и студија защтите кпја је у складу са Закпнпм п защтити прирпде дпстављена 
Министарству ради  пбавещтаваоа јавнпсти пбјављиваоем на веб презентацији, пд кпг 
дана ступају на снагу режими и мере из „нпве“ студије защтите. 
Защтићенп ппдрушје парк прирпде „Јегришка" налази се на листи ппдрушја пд међунарпднпг 
знашаја за птице (IBA ппдрушје). Знашај фауне птица верификпван је јпщ 1997. гпдине. када 
деп пвпг ппдрушја званишнп ппстаје међунарпднп знашајнп станищте птица у Еврппи - 
Important Bird Area (YU 04 SE) на ппврщини пд 5400 хектара (Пузпвић и Грубаш, 2000). IBA 
ппдрушје пбухвата деп реке низвпднп пд Темеринскпг мпста, щирећи се и на деп 
Жабаљскпг рита. 
Впдптпк Јегришке пбухваћен је у пквиру међунарпднп бптанишки знашајних ппдрушја – 
Important plant areas (IPA) у централнпј и истпшнпј Еврппи (2005). Пбухвата, псим 
защтићенпг ппдрушја и влажна и ливадска станищта на лпкалитету Жабаљски рит, кап и 
пстале прпстране влажне ливаде, слатине и пащоаке јужнп пд тпка Јегришке, укљушујући и 
сппменик прирпде „Јурищина хумка". 
Ппдрушје Парка прирпде „Јегришка", пре свега оен средищои деп тпка, прати стална 
динамика плављеоа пбалнпг ппјаса. Услед прпмена впднпг режима пмпгућен је развпј 
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специфишне впдене (акватишне) флпре и вегетације. На пснпву истраживаоа евидентиранп 
је 148 такспна вищих биљака. У групи наципналнп и међунарпднп знашајних врста 
забележенп је 15 такспна. Пд тпга су три стрпгп защтићене врсте - Nymphaea alba, 
Thelypteris palustris, Ventenata dubia. На Прелиминарнпј Црвенпј листи флпре су наведене 4 
врсте и 2 ппдврсте и тп: Aster tripolium subsp. pannonicus, Thelypteris palustris, Scirpus 
lacustris subsp. tabernaemontani, Artemisia santonicum. Две врсте (Salvinia natans, Trapa 
natans) су наведене у Дпдатку I Бернске кпнвенције кап стрпгп защтићене. 
На ппдрушју Јегришке забележенп је 22 врсте риба из 8 ппрпдица. Међу оима, стрпгп 
защтићене врсте су златни каращ (Carassius carassius) , гавшица (Rhodeus amarus) , лиоак 
(Tinca tinca) и шикпв (Misgurnus fossilis) . Ппдрушје ПП "Јегришка" пружа ппвпљне станищне 
услпве за развпј и живпт впдпземаца и гмизаваца. На пвпм ппдрушју забележенп је 9 врста 
из класе впдпземаца (Amphibia) . На пвпм лпкалитету забележене су и 3 врсте из класе 
гмизаваца (Reptilia) . Међу впдпземцима и гмизавцима се кап знашајне врсте за защтиту 
истишу црвенптрби мукаш (Bombina bombina) и барска кпроаша (Emys orbicularis).  
На Јегришкпј је дп сад регистрпванп 198 врста птица. Мнпге врсте знашајне су у 
наципналним и међунарпдним размерама, щтп дпказује и оихпвп присуствп на разним 
листама, уредбама и кпнвенцијама: 167 врста стрпгп защтићенп, 68 врста на СПЕЦ листи, пд 
шега су шетири врсте СПЕЦ 1, пднпснп на IUCN Црвенпј листи, дпк се 50 врста налази на 
Дпдатку I Директиве п птицама. Јегришка је другп пп брпјнпсти гнездилищте белпбрке шигре 
(Chlidonias hybridus) и јединп гнездилищте црне шигре (Chlidonias niger) у Србији. За врсте 
кап щтп су букавац (Botaurus stellaris), патка кащикара (Anas clypeata), сиви барски петлић 
(Porzana parva), мпдрпвпљка (Luscinia svecica), цвршић трщћар (Locustella naevia) и брката 
сеница (Panurus biarmicus) пвп ппдрушје је међу знашајнијим гнездилищтима у Србији. Пвде 
се гнезде и глпбалнп угрпжена патка опрка (Aythya nyroca), кап и у нащим крајевима ретка 
врста, црнпврати гоурац (Podiceps nigricollis). 
Впдена и пкплна сувља станищта насељавају ретке врсте сисара, пд кпјих се издваја видра 
(Lutra lutra), стрпгп защтићена врста. 
 
Парк прирпде, пп нпвпј студији защтите пбухвата ппврщину пд 1193,19hа, пд шега: 

 режим защтите II степена заузима  257,09hа (21,5%), 

 режим защтите III степена пбухвата ппврщину пд  936,10 (78,5%). 

 
Пкп защтићенпг ппдрушја се усппставља защтитна зпна пд 5701,60hа. На теритприји 
ппщтине Жабаљ, пднпснп у пквиру кп Жабаљ налази се ппд защтитпм 695hа 49а 98m2, у кп 
Гпсппђинци 96hа 88а 13m2 и у кп Чуруг 92hа 72а 06m2. Управљаш защтићенпг ппдрушја је 
Јавнп впдппривреднп предузеће Впде Впјвпдине Нпви Сад. 
 
Сппменик прирпде „Јурищна хумка“ на пптесу Ливаде 
 
Скупщтина ппщтине Жабаљ је 1987. гпдине дпнела Пдлуку п прпглащеоу резервата за 
пдржаваое генетскпг фпнда ретких и угрпжених биљних врста и оихпвих заједница („Сл. 
лист ппщтине Жабаљ“, бр.1/1987). Защтићенп ппдрушје се налази у КП Жабаљ и ппврщине 
је 17а и 82m2. 2011. гпдине Ппкрајински завпд за защтиту прирпде је изврщип ревизију 
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защтите и дап предлпг за защтиту пвпг ппдрушја кап Сппменик прирпде „Јурищина хумка“ 
али није ппкренут ппступак защтите у складу са Закпнпм п защтити прирпде. 
 
Знашај ппдрушја Јурищине хумке је вищеструк, кап панпнских типпва предела, и једне пд 
ретких пшуваних степских станищта у равници. На изузетнп малпм прпстпру хумке, 
велишине пкп 17 ари, пкружене ппљппривреднимкултурама, пшувана   је   реликтна   
степска   вегетација,   са   евидентираним пппулацијама шак 7 (седам) защтићених биљних 
врста. Специфишнпст прпстпрапгледа се и у присуству јединственпг типа станищта – 
панпнске степе на лесу кпји је пдређен кап припритетан на наципналнпм и међунарпднпм 
нивпу, у складу са Правилникпм п критеријумима за издвајаое типпва станищта, п 
типпвима станищта, псетљивим, угрпженим, ретким и за защтиту припритетним типпвима 
станищта и п мерама защтите за оихпвп пшуваое („Сл. гласник РС“, брпј 35/2010)   и   на   
ппдрушју   Еврппске   уније.   (Директива   п   пшуваоу   прирпдних станищта и дивље фауне и 
флпре - Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and 
of wild fauna and flora). Пвп станищте издвпјенп је кап припритетнп за защтиту у екплпщкпј 
мрежи NATURA 2000. 
Ппдрушје Јурищине хумке има верификпван међунарпдни статус знашајан за биљке (IPA) у 
Централнпј и Истпшнпј Еврппи, у Србији пзнашенп ппд називпм„Жабаљска хумка са 
слатинпм и Јегришкпм“.Јурищина хумка је прекп депресија са слатинама кпји представљају 
лпкалне екплпщке кпридпре, ппвезана са рекпм Тиспм, а прекп ое са паневрппскпм 
екплипщкпм мрежпм (Bennett & Wit, 2001). У складу са Уредбпм п екплпщкпј мрежи („Сл. 
гласник РС“ бр. 102/10), Јурищина хумка припада регипналнпм екплпщкпм кпридпру ппд 
називпм „Слатинскп-степски кпридпр Башке“. 
 
У групи наципналнп и међунарпднп знашајних врста забележенп је 10 врста и једна 
ппдврста. Пд тпга је у Правилнику п прпглащеоу и защтити стрпгп защтићених и 
защтићених дивљих врста („Службени гласник РС“, 5/10) у категприји стрпгп защтићених 
наведенп 3 (Adonis vernalis, Centaurea sadlerana, Ranuculus illyricus) а у категприји 
защтићених (са изузеткпм кпмерцијалних врста) 6 врста и једна ппдврста. На ИПА листи (IPA 
Criterion A, threatened species) се налази једна врста (Centaurea sadlerana), кап и на CITES 
листи (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 
Аppendix 2) (Adonis vernalis). 
 
Защтићенп станищте „Велики римски щанац“ 
 
На пснпву шлана 42. став 8. Закпна п защтити прирпде Министарствп защтите живптне 
средине пбавестилп јавнпст п ппступку ппкретаоа защтите прирпднпг ппдрушја II (друге) 
категприје, кап Защтићенп станищте „Велики римски щанац”. 
 
Услед присуства станищта защтићених и стрпгп защтићених врста и за защтиту 
припритетних типпва станищта, Римски щанац је према Уредби п екплпщкпј мрежи 
(„Службени гласник РС”, брпј 102/10) индентификпван кап међунарпднп знашајнп ппдрушје 
за биљке (ИПА/Имппртант Плант Ареа), у пквиру екплпщки знашајнпг ппдрушја Републике 
Србије ппд редним бр. 10 – „Јегришка”. 
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Вегетација Великпг римскпг щанца је вепма бпгата. Налазимп ту мнпгп ретких, угрпжених и 
стрпгп защтићених биљних врста, међу кпјима и неке ппстглацијалне реликте. Ту су на 
пример: гпрпцвет, кпвиље, бадемић, дивљи каранфил, јасенак, мађарски вепрпвац, щарена 
перуника, щафран, бела щумска саса и јпщ мнпгп других биљних врста.Пд птица пвде се 
гнезди пшеларица, пбишна траварка, славуј, пвде лпви мищар и црвена ветрущка, пд сисара 
ту су јазавац, лисица, и срна, пд гмизаваца зелембаћ, а ту је и мнпгп врста инсеката. 
Защтићенп ппдрушје је пшуванп степскп ппдрушје у југпистпшнпј Башкпј и пбухвата 98,30ha пд 
шега је за режим II степена прпписанп 40,58ha (41,28%), а за режим III степена 57,72ha 
(58,72%) 
 
Пкп защтићенпг станищта усппстављена је защтитна зпна укупне ппврщине 2565,92ha.У 
ппщтини Жабаљ се налази највећи деп защтићенпг станищта и тп 62,61%, пд тпга у кп 
Гпсппђинци 31,60ha и у кп Чуруг 29,94ha. 

Лпкализација циљева пдрживпг развпја у пбласти инфраструктуре и 
защтите живптне средине 

 
У анализи сектпра инфраструктуре и защтите живптне среднине самп мали брпј ппказатеља 
је дпступнп и пни се мпгу кпристити приликпм планираоа кап индикатпри, дпк се највећи 
брпј ппказатеља не рашуна на нивпу ЈЛС, али ппстпји мпгућнпст, у складу са дпступним 
ппдацима, да ЈЛС исте рашуна. 
 
Табела 12. Циљ 6 

ЦИЉ 6: Обезбедити дпступнпст и пдрживп управљаое впдпм и санитацијама за 
све 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

6.1.1 Удеп станпвнищтва кпје кпристи 
пијаћу впду из система кпјима се 
безбеднп управља 

Удеп станпвнищтва кпје кпристи пијаћу 
впду из система кпјима се безбеднп 
управља -  
Удеп дпмаћинстава прикљушених на 
впдпвпдну мрежу 99% 
Дужина впдпвпдне мреже 213km 
 

6.2.1. Удеп станпвнищтва кпје кпристи 
услуге санитације кпјима се безбеднп 
управља, укљушујући праое руку 
сапунпм и впдпм 

Удеп дпмаћинстава прикљушених на 
канализаципну мрежу 0% 
Дужина канализаципне мреже 0km 
0% 

6.3.1 Удеп птпадних впда кпје се 
безбеднп прешищћавају 

Удеп птпадних впда кпје се безбеднп 
прешищћавају 0% 
Удеп дпмаћинстава прикљушених на 
канализаципну мрежу (%) 
0% 

6.4.1 Прпмене у ефикаснпсти 
кприщћеоа впда тпкпм времена 

Губици у впдпвпднпј мрежи (%) или 
Кплишина исппрушене впде за пиће (m³) 
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1.375.608 м3 литара впде за пиће, 
пднпснп 52,63 м3 впде за пиће пп глави 
станпвника (2020.)  
 

6.4.2. Нивп експлпатације впда (впдни 
стрес): удеп укупнп захваћених впдних 
ресурса у укупнп распплпживим впдним 
ресурсима 

Кплишина укупнп захваћене впде  
1.739.356 m³  
 

 
 
Табела 13. Циљ 7 

ЦИЉ 7: Осигурати приступ дпступнпј, ппузданпј, пдрживпј и мпдернпј енергији за 
све 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

7.1.2 Удеп станпвнищтва кпје се 
првенственп пслаоа на шиста гприва и 
технплпгије 

Удеп станпвнищтва кпје се првенственп 
пслаоа на шиста гприва и технплпгије (%) 
неппзнатп (50,43% пд укупнпг брпја 
дпмаћинстава има мпгућнпст грејаоа на 
гас) 

7.2.1.Удеп пбнпвљиве енергије у 
укупнпј финалнпј пптрпщои енергије 

Удеп пбнпвљиве енергије у укупнпј 
финалнпј пптрпщои енергије јавнпг 
сектпра (%) 
неппзнатп 

 
Табела 14. Циљ 11 

ЦИЉ 11: Ушинити градпве и људска насеља инклузивним, безбедним, птппрним и 
пдрживим 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

11.1.1. Удеп градскпг станпвнищтва кпје 
живи у картпнским насељима, 
нефпрмалним насељима, или 
неадекватним стамбеним услпвима 

Удеп градскпг станпвнищтва кпје живи у 
картпнским насељима, нефпрмалним 
насељима, или неадекватним стамбеним 
услпвима (%) 
 
Бпрпо насеље у Чуругу (нелегалнп у зпни 
сппрта и рекреације) са 40 ппрпдица тј. 
150 људи. Плеханп селу у Жабљу (у 
стамбенпј зпни на пбпду насеља) са 50 
ппрпдица тј. 200 људи. У Ђурђеву је 
пријављенп 50 стамбених пбјеката са 200 у 
ппступку пзакпоеоа ради регулисаоа 
легалнпг прикљушеоа на 
електрпенергетску мрежу, пкп 25 
стамбених пбјеката је изграђенп на 
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ппврщинама превиђеним за сппртске 
терене. Већина пбјеката има електрп 
прикљушак и изграђена је пд шврстпг 
материјала.  
 

11.4.1. Укупни расхпди (јавни и 
приватни) пп глави станпвника за 
пшуваое, защтиту и кпнзервацију 
целпкупне културне и прирпдне 
бащтине, према врстама бащтине 
(културна, прирпдна, мещпвита, и 
прпглащена центрпм светске бащтине), 
нивпу управљаоа (наципнални, 
регипнални и лпкални/ппщтински), 
врсти расхпда 
(пперативни/инвестиципни трпщкпви) и 
врсти приватнпг финансираоа 
(дпнације у натури, приватни 
непрпфитни сектпр или сппнзпрствп) 

Укупни јавни расхпди јединице лпкалне 
сампуправе пп глави станпвника за 
защтиту и пшуваое защтићених прирпдних 
дпбара (РСД/станпвнику (пппис из 
2011.гпд)) 
 
185,38 РСД 

 
11.5.2. Директни екпнпмски губици у 
пднпсу на глпбални БДП, пщтећеоа на 
кљушним инфраструктурама и брпј 
прекида пснпвних услуга услед 
катастрпфа 

Укупни прпцеоени губици пд 
елементарних неппгпда на теритприји ЈЛС 
(РСД) 
На теритприји ппщтине Жабаљ у 2020. 
гпдини није билп елементарних неппгпда  
таквих размера да би утицале на 
екпнпмију , инфраструктуру на прекид 
пснпвних услуга.   

11.6.1. Удеп кпмуналнпг шврстпг птпада 
кпји се редпвнп прикупља и кпји се на 
пдгпварајући нашин пдлаже у укупнпј 
кплишини генерисанпг кпмуналнпг 
шврстпг птпада, пп градпвима 

Удеп птпада кпји се сакупља у укупнпј 
кплишини генерисанпг шврстпг кпмуналнпг 
птпада (%) 
Врщи се примарна сепарација, у смислу да 
заинтереспвана дпмаћинства у ппсебне 
пбележене канте пдлажу пластишну 
амбалажу, ппдацима п рециклажи не 
распплажемп, а рециклажна пстрва не 
ппстпје. 
 

11.b.2. Удеп лпкалних сампуправа кпје 
усвајају и примеоују стратегије за 
смаоеое ризика пд катастрпфа на 
лпкалнпм нивпу у складу са 
наципналним стратегијама смаоеоа 
ризика пд катастрпфа 

Израђена прпцена ризика пд 
елементарних неппгпда (Не/Да) 
Усвпјен лпкални план смаоеоа ризика пд 
катастрпфа (Не/Да) 
Израђена је и дпнета Прпцена ризика пд 
катастрпфа за Ппщтину Жабаљ. 
Није усвпјен лпкални план смаоеоа 
ризика пд катастрпфа 
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Табела 15. Циљ 12 

ЦИЉ 12: Обезбедити пдрживе пбрасце пптрпщое и прпизвпдое 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

12.5.1. Удеп рециклиранпг птпада у 
укупнпј кплишини генерисанпг шврстпг 
кпмуналнпг птпада (%) 

Удеп рециклиранпг птпада у укупнпј 
кплишини сакупљенпг шврстпг 
кпмуналнпг птпада (%) 
Врщи се примарна сепарација, у смислу 
да заинтереспвана дпмаћинства у 
ппсебне пбележене канте пдлажу 
пластишну амбалажу, ппдацима п 
рециклажи не распплажемп, а 
рециклажна пстрва не ппстпје. 
 

12.6.1. Брпј кпмпанија кпје пбјављују 
извещтаје п пдрживпсти 

Лпкални регистар загађиваша 
(Да/Делимишнп/Не) или 
Усппстављен систем за праћеое и 
извещтаваое п емисији у ваздух,впде и 
земљищте на пснпву ппдатака пд 
лпкалних загађиваша за лпкални регистар 
извпра загађиваоа (Да/Не) 
 
Усппстављен је Лпкални регистар извпра 
загађиваоа. У 2021. гпдини самп једна 
кпмпанија је била у пбавези да дпставља 
ппдатке за два свпја ппстрпјеоа. Ппдаци 
се пбјављују на веб презентацији 
Ппщтине Жабаљ 

 
Табела 16. Циљ 13 

ЦИЉ 13: Предузети хитну акцију у бпрби прптив климатских прпмена и оихпвих 
ппследица 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља – 
(нивп ЈЛС) 

13.1.1. Брпј смртних слушајева, несталих 
лица, и лица ппд директним утицајем 
катастрпфа на 100.000 станпвника 

Брпј смртних слушајева, несталих лица, и 
лица ппд директним утицајем катастрпфа 
на 100.000 станпвника (брпј) 
 
У 2020. гпдини није билп смртних 
слушајева и несталих лица ппд 
директним утицајем катастрпфа. 
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13.1.3. Удеп лпкалних сампуправа кпје 
усвајају и примеоују стратегије за 
смаоеое ризика пд катастрпфа на 
лпкалнпм нивпу у складу са 
наципналним стратегијама смаоеоа 
ризика пд катастрпфа 

Лпкална управа усваја и спрпвпди 
лпкалну стратегију смаоеоа ризика пд 
катастрпфа у складу са наципналним 
стратегијама смаоеоа ризика пд 
катастрпфа (Да/Не) 
 
ДА 

 
Табела 17. Циљ 15 

ЦИЉ 15: Защтитити, пбнављати и прпмпвисати пдрживп кприщћеое кппнених 
екпсистема, пдрживп управљати щумама, бприти се прптив дезертификације, 
зауставити и препкренути прпцес деградације земљищта и зауставити губитак 
бипдиверзитета 

Ппказатељ ЦПР 
Предлпг лпкализпванпг ппказатеља 
(нивп ЈЛС) 

15.1.1. Ппврщина ппд щумама кап удеп 
у укупнпј кппненпј ппврщини 

Ппврщина ппд щумпм на укупнпј 
ппврщини ЈЛС (%) 
 
2%  

15.1.2. Удеп лпкација важних за 
кппнени и слаткпвпдни бипдиверзитет, 
кпје су пбухваћене защтићеним 
ппдрушјима, према врсти екпсистема 

Ппврщина защтићених ппдрушја у укупнпј 
ппврщини ЈЛС (%) 
 
4,87% 

15.2.1. Напредак ка пдрживпм 
управљаоу щумама 

Ппврщина пбнпвљених щумских 
екпсистема – ппщумљаваое (ha) 
 
236,3243 ha (0,59% ппврщине Опщтине) 

15.3.1 Удеп деградиранпг земљищта у 
укупним кппненим ппврщинама 

Ппврщина деградиранпг земљищта у 
укупнпј ппврщини ЈЛС (%) 
(Нема ппдатака за праћеое вреднпсти 
пвпг индикатпра) 
 

15.а.1. Званишна развпјна ппмпћ и јавни 
расхпди за пшуваое и пдрживп 
кприщћеое бипдиверзитета и 
екпсистема 

Укупни јавни расхпди јединице лпкалне 
сампуправе пп глави станпвника за 
защтиту и пшуваое защтићених 
прирпдних дпбара (РСД)  
 
4.850.000,00 

 
 


