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1. Увод

1.1. Уводна реч председника општине Жабаљ

Уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и
међуопштиснку сарадњу и партнерску помоћ Ресурсног центра „Алфа“ из Новог Сада,
општина Жабаљ је остварила израду пројекта Стратегије развоја општине Жабаљ.

Циљ пројекта Стратегије развоја општине Жабаљ је стварање услова за
интензивнији развој општине Жабаљ путем ефикаснијег коришћења постојећих
људских и природних ресурса , који ће допринети бољим условима за живот и развој
општине Жабаљ.

Пројекат ће дати допринос процесима придруживања ЕУ путем подизања
капацитета општине за стратешко, дугорочно планирање, грађење партнерсва и
ефикасну имплементацију акционих планова - приоритета.

Стратегија је обухватила период од 2009. до 2014. године и на њену
имплементацију не би требало, нити смело, да утичу политичка дешавања на локалном
нивоу. Општина Жабаљ ће настојати да у предстојећем периоду буде иницијатор
имплементације Стратегије развоја општине Жабаљ и настојаће да се обезбеде
средства у буџету општине, опредељена искључиво за ове намене, као и да се
обезбеде и други извори финансирања који ће допринети ефикаснијем остварењу
планираних активности.

Стратегијом развоја je дефинисана визија развоја општине за пе риод 2009–
2014. година. Одређени су развојни праваци којима ће се омогућити оптимално
искоришћавање и развој свих природних и људских ресурса којима општина Жабаљ
располаже, као и стварање услова за стабилан економски развој и запошљавање уз
заштиту и унапређење животне средине и обезбеђење социјалног напретка и смањење
сиромаштва.

У поступку израде Стратегије развоја општине Жабаљ, учествовали су
представници локалне самоуправе, јавних уст анова и невладиних организација и
својим ангажманом допринели имплементацији овог акта.
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1.2. Захвалност учесницима/цама у процесу израде докумен та

Члановима општинског Савета за  развој:
Бранко Стајић, председник Савета за развој, Сава Милићев, заменик председника
Савета за развој, Јадранка Лугоња, секретар Општинског савета за развој, Данило
Николин, члан, члан Општинског већа, Јово Баварчић, заменик члана, члан Општинског
већа, Витомир Лисица, члан, члан Општинског већа, Горан Иђидов, заменик члана,
члан Општинског већа, Марија Чупић, члан, Туристичка организација општине Жабаљ,
Иван Туцаков, заменик члана, Миодраг Јањош, члан, директор Средње школе
„22.Октобар“ Жабаљ, Марија Тртић, заменик члана, директор Основен школе „Јован
Јовановић Змај“ Ђурђево, Душан Благојевић, члан, директор Дома здравља Жабаљ
Добросав Ђелошевић, заменик члана, стоматолог , Милорад Поповић, члан,
пољопривредник, Драгана Дејановић, заменик члана, Милош Шовљански, члан,
директор ЈП „Развој“ Жабаљ, Боро Милић, заменик члана, члан Општинског већа
Зоран Јакшић, члан, АД „Будућност“ Чуруг , Драган Миловановић, заменик члана,
предузетник.

Члановима радних група:
Радна група за привреду: Јовица Тодоровић, координатор радне групе, Општинска
управа, Зоран Јакшић, члан радне групе, АД „Будућност“ Чуруг , Јован Панић, члан
радне групе, ДОО Млин „Шајка“ Жабаљ, Мирослав Чакан, члан радне групе, АД
„Шајкашка“ Жабаљ, Пантић Слободан, члан радне групе. Радна група за
пољопривреду: Драгана Дејановић, координатор радне групе , Милорад Поповић, члан
радне групе, Драгана Јовичић, члан радне групе, Мирослав Дракулић, члан радне
групе, Славиша Круљ, члан радне групе, Рајко Ракуљ, члан радне групе Милош
Шовљански. Радна група за комуналне делатности: Светлана Петаков, координатор
радне групе, Општинска управа, Милош Шовљански, члан радне групе, директор ЈП
„Развој“ Жабаљ, Ненад Миловац, члан радне групе, Општинска управа, Предраг
Миловац, члан радне групе, Општинска управа, Милош Герић, члан радне групе, ЈП
„Стандард“ Жабаљ, Зоран Боснић, члан радне групе, катастар општине Жабаљ. Радна
група за образовање, спорт и културу : Слободан Остојић, координатор радне групе,
члан Општинског већа, Дубравка Дудић, члан радне групе, ОН библиотека „Вељко
Петровић“ Жабаљ, Светлана Бошков, члан радне групе, директор ПУ „Детињство“
Жабаљ, Дарко Лугоња, члан радне групе, Основна школа „Милош Црњански“ Жабаљ ,
Ана Рајчањи, члан радне групе. Радна група за туризам и екологиј у: Марија Чупић,
координатор радне групе, директор Туристичке организације оштине Жабаљ, Иван
Туцаков, члан радне групе, Мирјана Ћоћкало, члан радне групе, Илијана Хорњак, члан
радне групе, Општинска управа, Вера Грујић, члан радне групе, Драгица Драгин,
просветни инспектор Општинске управе. Радна група за здравство: др Добросав
Ђелошевић, координатор радне групе, стоматолог специјалиста , др Никола Дукић, члан
радне групе, др Синиша Куруцин, члан радне групе , др Бранислав Попов, члан радне
групе, др Душан Благојевић, члан радне групе, др Јовановић, здравствена станица
Ђурђево, др Сегеди, здравствена станица Ђурђево, др Калањ, здравствена станица
Госпођинци, др Дрбешевић, здравствена станица Госпођинци, др Симић, здравствена
станица Чуруг, др Апић, здравствена станица Чуруг, др Гвозденац, здравствена
станица Чуруг, др Додић, Дом здравља Жабаљ, др Трновац, Дом здравља Жабаљ, др
Отић, Дом здравља Жабаљ, др Иванић, Дом здравља Жабаљ и медицински техничари
Дома здравља општине Жабаљ.
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Сарадницима у изради стратешког документа:
Александар Зивчевски, координатор Стратегије развоја општине Жабаљ , Ивана
Мирковић, администратор Стратегије развоја општине Жабаљ , Чедомир Божић,
администратор Стратегије развоја општине Жабаљ, Ивана Копривица, Ресурсни центар
„Алфа“ Нови Сад, Зорица Рашковић, Ресурсни центар „Алфа“ Нови Сад .

Поглавље 1: Визија општине Жабаљ
Општина Жабаљ је економски развијена, урбанистички-комунално уређена,
друштвена заједница, са очуваном животном средином .

Економски развијена општина, оријентисана на развој предузетништва, пољопривреде
и туризма.

Грађани задовољни начином пружања комуналних услуга и заштитом животне средине
у сва 4 насељена места општине Жабаљ.

Модерна општина, са насмејаним, вредним и образованим грађанима, која пружа
једнаке могућности за просперитет и напредовање.

Препознатљив туристички центар , са богатим културним и историјским наслеђем ,
пољопривредно средиште здраве хране и очуване животне средине .

Поглавље 2: Мисија локалне самоуправе

Проспритет општине Жабаљ заснива се на искоришћавању географског
положаја, очувању и унапређењу природних богастава и одрживом развоју
привредних и људских ресурса.

Оптималним коришћењем расположивих ресурса, уз партиципативност грађана у
доношењу важнијих одлука, омогућава се побољшање квалитета жив ота грађана и
одрживи развој заједнице.

Поглавље 3: Принципи и вредности на којима се заснива
стратегија

1. Стратешки приступ
Стратешко планирање  развоја општине, на основу сагледаних компаративних
предности, отклоњених слабости, предвиђених шанси и опаснос ти из окружења.

2. Партиципација
Укљученост грађана у процес доношења важнијих одлука, што ће омогућити
успешну реализацију постављених циљева.

3. Транспарентност рада локалне самоуправе
Информације о раду локалне самоуправе су јавне и доступне заинтересованим
странама.
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4. Оријентисаност на грађане
Локална самоуправа је у служби грађана, решава њихове проблеме, без обзира
на националну, верску, расну и полну припадност.

5. Стручност, професионалност и флексибилност
Рад Локалне самоуправе је заснован на знању и професионалној одговорности
запослених и њиховој спремности на прилагођавање свакој новој ситуацији, у
смислу примене нових информационих технологија, познавања страних језика...

6. Законитост
Поштовање Устава и закона Републике Србије у раду локалне самоуправе.

7. Ефикасност и ефективност
Брзо, јефтино и квалитетно пружање онаквих услуга  какве корисник очекује, у
облику у којем жели, на месту и у времену које му највише одговара.

8. Здрава животна средина
Заштита и очување постојећих природних ресурса омогући ће здрав у животну
средину за грађане општине Жабаљ.

9. Пуна запосленост и виши животни стандард
Економски развој резултираће отварање м нових радних места, што ће
омогућити пуну запосленост, а самим тим и виши животни стандард грађана.

10. Одрживи развој
Економски развој општине Жабаљ, уз очување постојећих природних ресурса .

Поглавље 4: Анализа контекста

Историја

Подручје општине Жабаљ насељавано је у континуитету од малађег каменог
доба до данас, о чему сведоче бројни насеобински комплекси лоцирани на високим
терасама старе обале Тисе. Вредне помена су : колекција сребрног новца и накита,
оружје, керамика и оруђе од камена, кости и метала. Од краја 9 -ог века подручје
општине Жабаљ било је у склопу Угарске. Од 1541. године простор је под влашћу
Турака, а од 1699. до 1918. године под влашћу Хабзбуршке монархије и Аустроугарске,
што је условило богаство разноврсних елеменат а културног стваралаштва Срба,
Мађара, Русина и других досељених народа на овом малом простору.

Крајем 1918. године општине среза Жабаљ, слободно израженом вољом својих
грађана, улазе у састав Краљевине Србије, односно Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца. Године 1941. Мађарска солдатеска окупира и анкетира насеља Жабаљског
среза, а почетком 1942. године врши масован геноцид над Србима и Јеврејима,
ликвидирајући око 2000 лица. Године 1944. дефинитивно ослобођена општина Жабаљ
у склопу је Србије и Југославије.
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Положај општине

Жабаљска општина налази се у Јужнобачком округу, у Шајкашкој области, а
чине је четири насељена места: Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци. У општини
живи око 28376 становника.

Слика 1: Географски положај општине Жабаљ
Подручје општине обухвата територију од 400 km2 и налази се у самом центру
Војводине. Простире се западно од Тисе између општина Бечеј, Србобран, Темерин,
Нови Сад и Тител, а на источној страни, у Банату, суседне општине су Нови Бечеј и
Зрењанин.

Слика 2: Жабаљ1

Жабаљ је највеће насеље и седиште општине, смештено на
десној обали реке Тисе, има укупно 9887 становника. У
центру места налази се општинска зграда, Дом здравља,
најважнији трговачки и угоститељски објекти. У Жабљу
постоји основна и средња школа, те Православна и
Католичка црква. Жабаљ се налази на раскрсници важнијих
војвођанских саобраћајница.

Слика 3: Чуруг2

Друго по величини место у општини је Чуруг, које има укупно
9250 становника. Чуруг је препознатљив према свом
културно-историјском наслеђу, а то су: храм светог
Вазнесења господњег, познат по свом иконостасу (рад
академског сликара Ђорђа Крстића) и чувеном звону тешком
4 775 кг, богато археолошко налазиште „Стари виногради“,
ветрењача и др. Неки од познатих Чуружана су: др Јован
Туцаков, академик фармаколог, др Лазар Пачу, министар
финансија у влади Николе Пашића, Петар Коњовић,

композитор и др.

1 Опширније у Анексу 1
2 Опширније  у Анексу 2
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Слика 4: Ђурђево

Ђурђево има укупно 5 250 становника. Насеље је
препознтљиво по цркви светог Вазнесења господњег,
гркокатоличкој цркви Рождества пресвете Богородице,
културно уметничким друштвима, ликовној колонији .
Ђурђевчани су препознатиљиви по лубеницама, што је
најбољи доказ квалитета и традиције.

Слика 5: Госпођинци3

Госпођинци су удаљени од Жабља 8 км, и имају укупно 3 989
становника. Непосредно поред села налази се Мала бара,
притока Јегричке, а северно од ње протиче Јегричка.
Оно што је карактеристично за ово питомо бачко место јесте
сеоска црквена слава која се одржава 15 . августа ( Пренос
моштију светог првомученика и архиђакона Стефана). Поред
истоименог храма, у месту постоји и гркокатолички храм
светог Архангела Михаила.

Природна богатства

Територија општине изузетно је богата водним токовима река Тиса, Мртва Тиса,
Јегричка и разгранатом каналском мрежом која је у сасатву канала Дунав-Тиса-Дунав.
Река Јегричка, поред одводњавања, снабдева водом заливне системе , док је доњи
басен претворен у рибњак високе продуктивности , чије могућности за производњу рибе
још увек нису довољно искориштене. Занимљиво је напоменути и то да се у жабаљском
атару јавља чак  17 врста земљишта, а жабаљска глина спада у ред најквалитетни јих
сировина за производњу опекарских производа.

Климатске карактеристике

Територија општине спада у умерени појас и требало би да има умерену климу
са четири годишња доба и неједнаким дужинама дана и ноћи. Због веће разлике
између летњих и зимских температура овај део Бачке има више континенталну него
умерено-континенталну климу. Температура ваздуха - на основу података о
температури ваздуха констатовано је да је најтоплији месец јул , са температуром од
21,90ºC, а најхладнији јануар, са -1,30ºC. Средња годишња температура износи
11,10ºC. У вегетационом периоду, који траје од апр ила до септембра, просечна
температура износи 18,10ºC, што погодује развоју биљних култура.

3 Опширније у Анексу 3
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Поглавље 5: Ситуациона анализа

Aнализа људских ресурса општине Жабаљ

1. Кретање броја становника по годинама

Графикон 1: Кретање броја становника у општини Жабаљ
На грфикону је
приказан пораст броја
становника према
попису из 1981. године
у односу на1971.
годину, затим благи
пад броја становника
према попису из 1991.
године, као и значајан
пораст броја
становника након
пописа из 2002. године.

2. Национални и етнички састав је мешовит, а већину становника чине Срби , 23
732 (86,2%), затим по бројности следе припадници русинске националне
мањине, 1 407 (5.1%), Роми, 768 (2.8%), мађарске националне мањине , 305
(1.1%), хрватске националне мањине, 177 (0.6%), што је приказано на графикону
2.

Графикон 2: Структура становника према националној припадности

3. Анализа старосне структуре

Старосна структура у општини Жабаљ је веома неповољна, као и у већини
војвођанских општина. У општини Жабаљ има око 5 590 становника преко 60 година
старости (више од 20%) и око 10% становништва преко 70 година старости , што
намеће посебне задатке у области социјалне заштите, односно разне програме заштите
и системе услуга за ову популацију. Просечна старост износи 38,1 година.
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Слика 6: Старосна структура становништва у општини Жабаљ

Годишња кретања старосних структура у периоду 1961-2002. године, показује
смањење броја лица млађих од 40 година, а повећање групација старијих од 40 година.

Графикон 3: Кретање старосне структуре становништва у општини Жабаљ према
пописима становништва из 1961 , 1991. и 2002. године

4. Природни прираштај све до 1991. године био је позитиван, а тада почиње
тренд негативног прираштаја , осим у Ђурђеву (где је позитиван природни
прираштај). Ово је јасно видљиво из следећих података:
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Табела 1: Природни прираштај у пероду од 1999 . до 2006. године

Година 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Природни
прираштај -87 -90 -20 -60 -118 -93 -20 -98

Број
живорођених 321 322 356 333 331 318 327 306

Број
408 412 376 393 449 411 347 404умрлих

Графикон 15. Приказ новорођених и умрлих у периоду од
2006. до 2008. године у општини Жабаљ

5. Запосленост .

Висок степен незапослености у општини (Графикон 5 и 6)4, затим велики број
стечајева и проглашења запослених технолошким вишком, мотивишу НСЗ - Испоставу
у Жабљу на увођење промена. Као неке од могућих начина изласка из постојеће
ситуације предлажу се мере: субвенције самозапошљавања, ново запошљавање за
послодавце, запошљавање и оспособљавање кроз рад приправника и волонтера,
додатно образовање, преквалификација, доквалификација ...

Према последњим подацима Националне службе за запошљавање, Нови Сад,
број незапослених у општини Жабаљ, на крају јула месеца 2009. године, износио је
4 180 лица.

4 Подаци  Републичког  завода за статистику
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Графикон 45: Кретање незапослености у општини Жабаљ, према полној и
старосној структури, према подацима од јула месеца 2009. године

Графикон показује да је заступљена већа незапосленост  жена у односу на
мушкарце, у свим старосним границама, а најзаступљенија је у старосним границама
од 26-40 година.

Према последњим подацима Националне службе за запошљавање, Нови Сад,
број незапослених у општини Жабаљ, на крају јула месеца 2009.године, износио је 4
180.

6. Структура нето зарада

Графикон 7: Структура нето зарада према секторима привреде општине
Жабаљ     у односу на Војводину

5 Извор: Национална служба за запошљавање, Нови Сад
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Графикон показује да је највећа нето зарада у општини Жабаљ остварена у сектору
саобраћаја и индустрије, иако је пољопривреда најзаступљенија у о пштини Жабаљ.

Локална самоуправа – оријентисана на грађане и задовољавање њихових
потреба. На ефикасан начин решава проблеме грађана и омогућава учешће грађана у
доношењу важнијих одлука.

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на теро торији општине, непосредно
и преко слободно изабраних представника у општини, управљају пословима локалне
самоуправе, у складу са Уставом, Законом и Статутом општине.

Општина има својство правног лица , са  седиштем у Жабљу, Николе Тесле бр. 45.

Органи општине су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска
управа

Непосредно учешће грађана у остваривању функција локалне самоуправе остварује се
кроз: грађанску инцијативу, збор грађана и референдум

Месна самоуправа – у циљу задовољавања потреба и интереса локалног
становништва у сваком насељеном месту о пштине постоји месна заједница. Месна
заједница има Статут којим се утврђују послови и задаци месне заједнице, број чланова
Савета и начин одлучивању у Савету, финансирање рада Месне заједнице, положај
запослених у Месној заједници и друга питања од значаја за функционисање М есне
заједнице. Савет Месне заједнице је орган управљања М есном заједницом кога
грађани бирају непосредно, тајним гласањем, на 4 године, на начин утврђен О длуком о
оснивању и Статутом Месне заједнице.

Верске заједнице – мултиетничка и мултиконфенсионална средина, у којој с воје
активности обављају Српка православна црква, Гркокатоличка црква, Римокатоличка
црква, Хришћанско-адвентистичка црква уз међусобно поштовање и толеранцију.

Слика 7. Слика 8. Слика 9.

На сликама 7, 8 и 9. Иконостаси Ђорђа Крстића
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Култура

Општина Жабаљ је мултикултурална и мултиетничка заједница. Културно-
уметничка друштва постоје у Чуругу – ДОНКТ "Прело", Ђурђеву - "Тарас Шеченко" и
"Бранислав Нушић" и у Жабљу -„Рогаљ“. Окупљају децу и омладину. Делатност
обављају у оквиру својих секција , а рад афирмишу јавним наступима. Неговањем
хорске музике бави се мешовити хор "Пасторала" Жабаљ и црквени хор "Розанов" у
Ђурђеву.

Слика 10: Културно-уметничко друштво

Образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕТИЊСТВО“ ЖАБАЉ је организована на територији
насеља Жабаљ, Госпођинци и Ђурђево, кроз три објекта у којима се реализује
полудневни и целодневни боравак и прип ремни програм пред полазак у школу. У
насељу Чуруг предшколско образовање је при основној школи, са истоветним
програмом. Ове установе пружају услуге деци узраста од 1 до 7 година.

Предшколским васпитањем у општини је обухваћено 666 деце у 27 група, од
којих је 16 група полудневног боравка и 11 група целодневног боравка. У насељу
Ђурђево једна група полудневног боравка образује се и васпитава на русинском језику.

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ - У општини Жабаљ постоје 4 основне школе (у свим насељеним
местима) које похађа 2 648 ученика/ца, од првог до осмог разреда у 129 одељења. У
девет одељења, у свим основним школама, изводи се настава за ученике лако ометене
у развоју (72 ученика). У основној школи у Ђурђеву, настава се одвија на русинском
језику (у по једном одељењу од првог до осмог разреда). У свакој школи има по једно
одељење у којем се негује ромски језик са елементима националне културе.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - врши једна средња мешовита школа смештена у Жабљу,
Средња школа „22. Октобар“,  у којој се ученици прв ог разреда, у школској 2007/2008.
години, образују за следеће образовне профиле: економски техничар, гимназија -
општи смер и машински техничар за компјтерско конструисање (као четворогодишње
школовање) и аутомеханичар, машинбравар, механичар привредне механизације,
бравар, механичар грејне и расхладне технике, механичар гасних енергетских
постројења, конобар и кувар (као трогодишње школовање ).
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У општини Жабаљ деца и омладина чине 37,6% укупне структуре становништва.
Жабаљ као типичну војвођанску општину погађа пад наталитета и негативан
природан  прираштај . Од 1991. године број становника је опао за 2 109.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ СЕКТОРИ У ПРИВРЕДИ

ПОЉОПРИВРЕДА

Обрадиво земљиште један је од најважнијих привредних ресурса у општини
Жабаљ. Наша општина располаже са око 35 899 ха пољопривредних површина.
Ратарство је најдоминантнија грана пољопривреде, како по величини површина на
којима се гаје биљне културе, тако и по укупној количини производа. Од житарица
највише се гаје кукуруз и пшеница, док се од индустријског биља гаје шећерна репа и
сунцокрет.

ИНДУСТРИЈА
Од индустријских грана најдужу традицију им а  индустрија прераде шећера у

Фабрици шећера „Шајкашка“ Жабаљ. У фабрици је запослено 268 сталних радника. У
периоду кампање се додатно запошљава 140 сезонских рад ника. Фабрика је
организована као Акционарско друштво. Номинални капацитет дневне прераде је 5 500
тона репе на дан. Налази се на средини пута између Новог Сада и Зрењанина,
повазана је са важнијим путним и железничким правцима, а најближа речна лука је на
Дунаву у Новом Саду, удаљена 25 км. Поред индустрије шећера, значајна је млинска
индустрија и предузеће „Александрија“ у Чуругу . Предузећа млинске идустрије су ПП
„Млинови“ ад Чуруг, Млин „Стеван Дивнин“ Жабаљ, Млин „Шајка“ Жабаљ.

ТУРИЗАМ
Наша општина има велике потенцијале за развој еколошког туризма, с обзиром

на одсуство значајнијих индустријских загађивача. Најатрактивнији природни фактор за
туризам на овим просторима је хидрографија, односно простор Јегричке, Мртве Тисе и
реке Тисе, који представљају интересантан и у погледу флоре и фауне разноврстан
простор. Своје шансе развој туризма наше општине види и кроз афирмацију сеоског
туризма, који је још у повојима.

SWOT АНАЛИЗА СТАЊА У ОПШТИНИ ЖАБАЉ
На бази темељне анлаизе коју су обавили чланови Савет а за израду стратегије
идентификоване су следеће снаге, слабости, могућности и претње које могу утицати на
даљи развој општине:
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привреду и инфраструктуру. Неповољан однос образовног система и тржишта рада.

Поглавље 6: Стратешки циљеви развоја ошптине Жабаљ
На бази анализе  стања, потреба и ресурса, утврђују се следећи  ст ратешки
циљеви:

1. Подстицање економског развоја кроз:
- Уређење индустријских зона
- Привлачење домаћих и страних инвестиција
- Развој малих и средњих предузећа
- Подстицање развојних пројеката у пољопривреди
- Подстицање развоја туризма

2. Повећање енергетске ефикасности

Снаге:
Повољан географски положај: близина великих индустријских центара (Нови Сад 25
км, Београд 80 км, Зрењанин 35км),пловна међународна река Тиса, близина коридору
10, близина Луке Нови Сад (20 км), близина аеродрома; Популација, радна снага:
вишенационални састав становништва, висок ниво међунационалне толеранције,
образованих кадрова (постојање основних и средње школе), јефтина радна снага у
односу на земље у окружењу; Природна богатства: плодно пољопривредно
земљиште, богата налазишта глине, богатство воденим површинама (река Тиса,
Јегричка, Стара Тиса) и подземних геотермалних вода, велике површине необрадивог
пољопривредног земљишта за коришћење у непољопривредне сврхе , повољна клима
– континентална; дефинисан простор за радне зоне

Слабости: недовољна развијеност индустри јске и комуналне инфраструктуре,
недовољна организованост пољопривредника, непостојање удружења предузетника и
индустријалаца, непостојање партнерских односа између привреде и локалне
самоуправе, неорганизована и централизована локална администрација, слаба
повезаност јавних инститиција, низак наталитет и одлив становништва, неповољна
старосна и образовна структура становништва, неизграђена инфарструктура у радним
зонам и висока стопа незапослености.

Могућности: повезивање са суседним општинама и општинама из суседних држава,
приступ покрајинским, републичким и фондовима Европске уније,

Претње: светска економска криза, неспремност републичке администрације за стварну
децентрализацију,  неизграђени партнерски односи републичких и покрајинских органа
са локалном самоуправом, нестабилна политичка ситуација у региону и у земљи ,
незаинтересованост домаћих и страних  инвестиора за улагање.
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3. Подизање нивоа пружања  свих облика комуналних услуга

4. Заштита и очување животне средине

5. Унапређење и развој људских ресурса, повећање стандарда и
квалитета живота грађана

6. Ефикасна и тарнспарентна локална самоуправа, орјентисана на
грађане

7. Промоција и развој интеграционих процеса у Европску унију

8. Подстицање развоја јавно-приватног партнерства

Поглавље 7: Стратешки спорна питања:

Током дефинсања Стратегије, актери планирања су се суочили са низом отврених
питања на које Стратегија треба да да одговор. Многа од њих отвара ју питања
капацитета за решавање, а многа захтевају само бољу организацију заједнице. У
даљем тексту се наводе најзначајнија отворена питања  на које Стратегија, у већој или
мањој мери, нуди одговоре: На који начин омогућити развијеност индустријске  и
комуналне инфраструктуре; Како побољшати организованост пољопривредника;На који
начин побољшати сарадњу и удружити предузетнике и индустријалаце; Како омогућити
бољу сарадњу између сектора привреде и локалне самоуправе; На који начин
омогућити бољу оганизованост и децетрализацију локалне администрације и њихову
повезаност са јавним институцијама; На који начин утицати на повећање наталитета и
на старосну структуру у општини; На који начин смањити одлив становништва из
општине и омогућити бољу образовну стру ктуру становништва у општини и ускладити је
са тржиштом рада;  Како омогућити изградњу инфраструктуре у радним зонама; Како
смањити проценат незапослености;На којин начин омогућити бољу сарадњу између
локалне самоуправе са републичким и покрајинским управа ма?

Поглавље 8: Стратешки приоритети - задаци по областима

На основу анализе стања (swot анализе), анкете, закључака радних група и Савета
за развој, утврђени су следећи приоритети у развоју општине:

1) Привреда

2) Пољопривреда

3) Комунална делатност

4) Туризам и екологија

5) Образовање, спорт и култура

6) Здравство
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Поглавље 8:
Стратешки приоритети - задаци по областима

8.1. ПРИВРЕДА

8.1.1. Анализа стања у сектору привреде :

Најзначајније привредне делатности у општини су: пољопривреда, прерађивачка
индустрија и трговина на велико и мало.

Према подацима Републичког завода за статистику у 2005. години , око 42 %
народног дохотка у општини Жабаљ остварено је у пољопривреди, лову, шумарству и
водопривреди, око 25% у прерађивачкој индустрији, око 14% у производњи и
снабдевању електричном енергијом и гасом и око 5% у саобраћају, складиштењу и
везама. Ови подаци говоре да је пољопривреда и даље основна привредна грана.

Од укупног народног дохотка општине Жaбаљ у 2005. години, највише је
остварено у приватној својини (78,3%), затим у државној својини (15,7%), у мешовитој
(3,2%), у задружној (1,7%) и у друштвеној својини (1,0%).

1. Привредна друштва
Привредна активност се остварује кроз делатност следећих привредних

субјеката: привредна друштва, предузетнике и регистрована пољопривредна
газдинства.

Према подацима из Регистра привредних субјеката на крају 2008. године било је
регистровано 230 привредних друштава и 663 предузетника.

Од укупног броја привредних друштава, једно је велико, 5 је средње, а 224 је мало.

Процењује се да је од укупног броја регистрованих привредних друштава, само
половина активно, односно да остварује промет. Према подацима Народне банке
Србије за 2004. и 2005. годину, годишње извештаје о пословању Народној банци Србије
доставило је 171, односно 169 привредних друштава.

Графикон 8: Број привредних друштава према начину пословања
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Графикон показује да је 2005. година била успешнија у односу на 2004. годину,
да је за 6 више привредних друштава позитивно пословало, а за 9 мање негативно. Без
промета је било 29 привредних друштава у 2005. години, а 28 у 2004. години.

Приватизација друштвених предузећа

Процес приватизације друштвених предузећа у општини Жабаљ готово у
потпуности је завршен  до краја 2004. године, тако да то објашњава  претходни податак
о учешћу друштвене својине у народном дохотку у 2005. години од само 1%.

Табела бр. 2: Преглед приватизованих друштвених предузећа са седиштем на
територији општине Жабаљ

Редни
број Назив предузећа Датум продаје Облик

приватизације Купац

1.
ад Фабрика

шећера
''Шајкашка'' Жабаљ

21.10.2002. тендер

HELLENIC
SUGAR

INDUSTRY -
Грчка

2. ДП ''Саобраћај''
Жабаљ 19.11.2002. аукција Раденко Ристић

(конзорцијум)

3. ДП ''Агора'' Жабаљ 24.01.2003. аукција Рајко Шпоња

4. ДП ПД ''Јединство''
Жабаљ 06.02.2003. аукција Никола Ошап

(конзорцијум)

5. ДП ''Бачка'' Жабаљ 10.04.2003. аукција Светозар Панић
(конзорцијум)

6. ПП ''Млинови'' ад
Чуруг 24.04.2003. аукција Томислав Ковач

7. ДП Млин ''Стеван
Дивнин'' Жабаљ 12.5.2003 аукција Душан Бундало

8. ад ''Ђорђе Зличић''
Ђурђево 12.05.2003. аукција Бранислав

Јакешевић

9. ПП ''Будућност'' ад 18.06.2007. аукција Пословни центар
„Global seed“

10. ПД ''Госпођинци''
Госпођинци

11.
Ветеринарска

станица Жабаљ
Жабаљ

20.06.2008. аукција Војка
Недељковић
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Претходно наведеним приватизованим предузећима треба додати и
приватизацију, путем стечаја, следећих предузећа: ДП ''Панонија – Опека'' Жабаљ, ДП
''Први октобар'' Жабаљ, ДП ''ВОС'' Жабаљ, ДП ''Кланица'' Жабаљ, ДП ''Жабаљка''
Жабаљ и ДП ''Елан'' Чуруг.

Иако је већи број привредних друштава у овом периоду позитивно пословало,
може се рећи да је збир њихових укупних прихода  и укупних расхода на приблжно
истом нивоу, што говори да су суочени са озбиљним проблемима у пословању.

Графикон број 9: Учешћа делатности у укупном приходу, изражено у процентима, за
2004. и 2005. годину

2. Предузетници

Предузетништво представља све значајнији облик обављања делатности, како
са становишта пружања услуга становништву, тако и са становишта запослености.

Слика 11: Структура регистрованих предузетника према делатностима , у
2008. години

Графикон показује да је занатство најзаступљенија делатност у општини Жабаљ,
постоји 243 регистована предузетника, у осталим делатностима 201 регистровани
предузетник, након тога трговина са 161 регистрованим предузетником , и
угоститељство са 58 регистрованих угоститеља.
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Слика 12: Преглед активних радњи по насељима

Значај предузетништва са становишт а запослености је дат у следећој слици која
приказује степен запослености по делатностима у општини Жабаљ за 2005. годину.

Слика 13: Степен запослености у процентима према делатностима у општини
Жабаљ, у 2005.години

Слика показује да је највећи степен запослености упра во у приватном
предузетништву, 40,02% од укупне запослености. У трговини и индустрији је одмах
након приватног предузетништва , 18% у осталим делатностима и 16,38% у индустрији и
рударству, затим у трговини и пољопривреди, док је  најмања запосленост  у сектору
угоститељства, 0,21% од укупне запослености.

3. Регистрована пољопривредна газдинства

На крају 2008. године, према подацима Управе за трезор, на територији општине
Жабаљ је регистровано 2 591 пољопривредно газдинставо, од којих су 19 регистрована
газдинства  правних лица.
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Слика 14: Преглед регистрованих пољопривредних газдинст ава

Све већи значај добијају регистрована пољопривредна газдинства у систему
ПДВ-а, којих по процени има око 20.

III Запосленост

Велики број незапослених је годинама присутан проблем у општини Жабаљ.
Према подацима Националне службе за зпошљавање у јан уару 2009. године било је
укупно 4 372 незапослена лица на територији општине Жабаљ.

IV инвестиције

Општа карактеристика инвестиција је то да су оне недовољне. Изузетак је 2005.
година у којој су остварена веома значајна инвестициона улагања .

Табела бр. 3: Преглед остварених инвестиција према карактеру градње по годинама
(у хиљадама динара)

година укупно Нови
капацитети

Реконструкција,
модернизација, надоградња

Одржавање
постојећих
капацитета

2003. 247 389 26 094 127 904 93 391

2004. 90 437 74 483 5 281 10 673

2005. 12 276 531 7 278 113 2 213 000 2 785 418

2006. 103 604 11 459 65 146 26 999

V спољнотрговинска размена

Основна карактеристика спољнотрговинске размене је њен стални раст у
периоду од 2000. до 2008. године и стални суфицит изузев 2000. год ине, када је увоз
био знатно већи од извоза.
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Графикон 10. Преглед спољонотрговинске размене од 2001. до 2008. године y 000
долара

Најзначајније извозне подгрупе делатности су: гајење жита и других усева,
гајење поврћа, цвећа и украсног биља, производња и конзервирање воћа и поврћа,
производња млинских производа, производња шећера, а од 2004. године и производња
амбалаже од дрвета.

Резиме

Пољопривреда је и даље основна привредна делатност,

1. Прерађивачка индустрија (индустрија шећера и млинска индустрија имају велики
значај). Најзначајнија предузећа су Фабрика шећера „Шајкашка“ Жабаљ, ПП
„Млинови“ ад Чуруг, Млин „Стеван Дивнин“ Жабаљ, Млин „Шајка“ Жабаљ,
компанија „Александрија“, Чуруг

2. Индустрија грађевинског материјала (производња опеке) нема више значај ко ји
је имала  у периоду 70-тих и 80-тих година прошлог века,

3. Металопрерађивачка индустрија је практично нестала са тржишта,
4. Текстилна индустрија више не постоји,
5. Изразито велики значај Фабрике шећера ''Шајкашка'' ад Жабаљ за привреду

општине,
6. Након приватизације друштвених предузећа, поново се формира група средњих

предузећа,
7. Велики значај предузетника и регистрованих пољопривредних газдинстава –

физичких лица,
8. Према критеријуму запослености, мерено по показатељима, граничним

вредностима показатеља и условим а утврђеним Одлуком о критеријумима за
утврђивање статуса неразвијених и недовољно развијених општина у АП
Војводини (''Службени лист АП Војводине'' број 8/2006 ), општина спада у
недовољно развијене општине у Покрајини , за 2007. и 2008. годину, а по
критеријуму економске развијености у неразвијене општине у Покрајини , за 2007.
и 2008. годину,

9. Инвестиције су недовољне, изузев 2005. године, када су остварене веома
значајне инвестиције, вероватно у склопу испуњења уговора о приватизацији
друштвених предузећа,
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10. Иако је уговорено уређење индустријске зоне, инвеститор до данас није
реализовао ништа од договореног

8.1.2. Дефинисање проблема и дијагноза стања у сектору
привреде:

На основу SWOT анализе сектора привред е6, дефинисана је дијагноза стања и
утврђени су следећи проблеми:

1. На територији општине Жабаљ одређене су локације за изградњу радних
зона, које су наведене у детаљном урбанистичком плану, али  не постоји
пројектно техничка документација, као и пратећа инфраструктура за радне зоне.

2. Пољопривреда је најзаступљенија привредна делатност од које, директно  или
индиректно, већи део становништва општине остварује своју егзистенцију.
Управо та доминантност пољопривреде, говори о слабој заступљености других
делатности, а тиме и ниском степену развоја општине Жабаљ.

3. Образовање и тржиште рада : образовна структура радне снаге не одговара
потребама тржишта рада у општини Жабаљ, што је последица неусклађености
система образовања са потребама тржишта. Постоји проблем одлива високо
квалификоване радне снаге у веће центре.

4. Општина Жабаљ је веома богата природним ресурсима ( пољопривредно
земљиште, глина, водени ресурси...), који нису адекватно искориштени за даљи
економски развој општине.

5. На територији општине Жабаљ егзистирају експозитуре неколико банака, а то
су : Војвођанска банка, НЛБ Континентал банка, Алфа банка (ALPHA bank),
Ерсте банка (ERSTE BANK) и банка Интеза (INTESA BANK)

6. Банкарски ситем не обезбеђује кредитна средства з а финансирање
привредних токова и не показује интерес за финансирање привреде, чиме би се
омогућио значајан привредни раст и смањење незапослености.

7. На нивоу општине не постоји удружење привредника, што резултира
непостојањем организованог наступа на тржишту и неадектватном сарадњом са
локалном самоуправом.

8. Неефикасност државних служби приликом издавања дозвола за изградњу
привредних капацитета

8.1.3. Закључак:

Економски развој општине Жабаљ засниваће се на: изградњи радних зона Источна
радна зона Жабаљ и Радна зона Ђурђево, са пратећом инфраструктуром,
искоришћавању погодности које пружа локална самоуправа , у смислу нижих

6 Погледати анекс 4
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комуналних такси , брзе  и ефикасне администарција, као и јефтине и квалитетне радне
снаге,  што ће омогућити привлачење нових инвенстиција, отварање малих и средњих
предузећа, чиме ће се допринети смањивању незапослености и повећању животног
стандарда грађана и створити предуслови да општина Жабаљ постане економски
лидер у региону.

8.1.4. Стратешке препоруке :

1. Повећати упосленост постојећих производних капацитета,

2. Изменити привредну структуру отварањем нових прерадних капацитета за
пољопривредне производе (капацитети за вишу фазу прераде
пољопривредних производа),

3. Створити повољан амбијент за домаће и стране инвеститоре ,

4. Развијати предузетништво, мала и средња предузећа,

5. Побољшати сарадњу између локалне самоуправе и сектора привреде ,

8.1.5. Специфични циљеви :

1. Комунално опремити Индустријску зону у Жабљу,

2. У планским документима дефинисати погодне локације (зоне) за различите
привредне активности на државном пољопривредном земљишту ниже
плодности (за изградњу пластеника, стакленика, фарми, објеката за смештај
производа и за индустријске капацитете),

3. Општинске одлуке о локалним комуналним таксама и накнадама ставити у
функцију развоја привреде,

4. У Општинској управи формирати посебан организациони део – Канцеларију за
локални економски развој,

5. Основати Удружење привредника,

6. Сачинити маркетиншки план привреде општине.

8.1.6. Специфични задаци 7:

1.1. У току 2010. године јасно дефинисати однос са  закупцем осталог
неизграђеног грађевинског земљишта, доо ''Walshot Invest'' Жабаљ, и
утврдити да ли ће Уговор о закупу бити продужен, или ће бити раскинут,

1.2. У 2010. години израдити комплетну планску документацију за
инфраструктурно опремање Индустријске зоне у Жабљу,

7 Акциони план сектора привреде, анекс
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1.3. У периоду од 2011. до 2014. године комплетно опремити Индустријску зону у
Жабљу,

2.1. У периоду од 2011. до 2012. године јасно дефинисати које су то површине
пољопривредног земљишта у државној својини нижег степена плодности
атрактивне за изградњу пластеника, стакленика, фарми, објеката за смештај
производа и за индустријске капацитете,

3.1. У  току 2010. године донети нове општинске Одлуке о локалним комуналним
таксама и накнадама,

4.1. У току 2010. године форимирати Канцеларију за локални еконоски развој која
ће радити на пројектовању и презентацији разво јних програма општине
Жабаљ, повезивати инвеститоре из других крајева Републике Србије и
иностранства са локалним привредним субјектима, пратити услове приступа
средствима европских и домаћих фондова и пружати помоћ и информације
заинтересованим привредницима,

5.1. У 2010. години основати Удружење привредника општине Жабаљ као
институцију која ће дефинисати проблеме, потребе, резултате и п ерспективе
привредника општине,

6.1. У 2011. години сачинити маркентишки план привреде општине .



Стратегија развоја општине Жабаљ

- 26 -

8.2. ПОЉОПРИВРЕДА
8.2.1. Анализа стања у сектору пољопривреде :

Пољопривредно земљиште у општини Жабаљ чини 80% од укупне површине
општине. Теририторија обухвата квалитетну бачку земљу, а обрадиве површине
заузимају 32 255,0427 хa. Од тога, више од 60% заузимају 1. и 2. класа земљишта, при
чему се наслањају на природне водотокове и каналску мрежу, које  нису  повезане са
отпадним индустријским водама.

Графикон 10: Укупан удео у земљишту општине Жабаљ, у хектарима , према
пописима од 1991. до 2006 .године, Републичког завода за статистику

Структура пољопривредног земљишта у општини Жабаљ огледа се у највећој
заступљености обрадиве земље са 35 885 хектара, док пашњаци заузимају 1 987
хектара, а шуме 86 хектара од пољопривредног земљишта.

Административне границе општине Жабаљ чине атари четири насељена места,
распоређена у шест катастарских општина и то: КО Жабаљ, КО Жабаљ – атар, КО
Чуруг, КО Чуруг–атар, КО Госпођинци, КО Ђурђево.

У сва четири атара извршено је укрупњавање поседа као и пројекти нове пут не и
каналске мреже, што даје реалне основе за планску и осмишљену пољопривредну
производњу према потенцијалима и могућностима земљишта. Просечна величина
парцеле је око 1,50 хa, док је на имањима великих пољопривредних газдинства тај
просек преко 10 хa.

Из података катастра може се приметити да има доста  парцела у државном
власништву,  а чији су корисници јавна предузећа чији је оснивач држава
(електродистрибуција, ПТТ, водопривреда и сл.) и локална самоуправа.

Према подацима о површини и броју  парцел а у катастарском операту на
територији административне општине Жабаљ произилази  закључак о уређењу
пољопривредног земљишта:
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- просечна величина поседа је око 1,7 хa
- просечна величина парцеле је око 1,5 хa
- комасирана  су сва четири атара, значи комплетан ва нграђевински реон

уређен је путем комасације и то: 37 810 хa 78 a 03 м²
- остало је да се уради обнова премера у три насељена места и то

Жабаљ, Чуруг и Ђурђево, укупне површине 2 158 хa 09 a 22 м².

Пољопривредне културе

Слика 15: Пољопривредне културе

Ратарство у општини Жабаљ је
најдоминантнија грана у пољопривреди,
како по величини површина на којима се
гаје биљне културе, тако и по укупној
количини производа и континуираности
раста производње. Од житарица највише се
гаји пшеница и кукуруз, док се од
индустријских биљака гаје, соја, сунцукрет
и шећерна репа.

Графикон 11: Производња пшенице  и кукуруза у општини Жабаљ

Производња кукуруза заступљенија је од производње пшенице, а тренд производњe
обе врсте култура показује благи пад.



Стратегија развоја општине Жабаљ

- 28 -

Слика 16: Структура обрадивог земљишта према употреби, оранице и баште, у
општини Жабаљ, у хектарима

Графикон показује да је најмање заступљена производња повртарског и крмног
биља, док је најзаступљенија производња жита

Повртарска производња,  производња воћа и винове лозе, остварују значајну
тендецију раста у последњих неколико година. Такође, јавља се интересовање за
органску производњу хране и производњу ароматично -зачинског и лековитог биља.

Графикон 12: Структура пољопривредног земљишта према следећим категоријама:
обрадива земља, пашњаци, шуме, и њихова заступљеност у периоду од 1998. до
2006. године, у хектарима
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Графикон 13.8 Структура обрадивог земљишта према употреби, категорије :
воћњаци, виногради, у периоду од 1998. до 2007. године, у хектарима

Графикон показује да су више заступљени воћњаци, а мање заузимају површине
винограда.

У оквиру сточарства, најзаступљенији су: свињарство, говедарство,
живинарство, овчарство.

Графикон 149: Приказ узгоја стоке у периоду од 1998. до 2006. године у општини
Жабаљ

8 Извор: Републички завод за стати стику
9 Извор: Републички завод за статистику
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Наводњавање

Регулацијом реке Тисе, меандра Тисе код Чуруга, Јегричке и изградњом мреже
одводних канала и насипа, подручја под барама и мочварама су приведена
пољопривредној намени и претворена у плодне оранице . Према подацима  којима
располажемо, на подручјима општине је изграђено 2 363 хa под системом за
наводњавање, што чини 7,50 % од укупне површине под њивама. Овај податак свакако
говори о томе да је неопходно повећати п овршине под системима за наводњавање,
поготово имајући у виду водне потенцијале реке Тисе и Јегричке. Одржавање система
за наводњавање врше власници односно корисници пољопривредног земљишта .

С друге стране, водени потенцијал општине Жабаљ је искоришћен за узгој рибе
и спортски лов и  риболов.

Одводњавање

Одводњавање је мелиоративна мера изградње, коришћења и одржавања објеката
којом се врши одвођење сувишних површинских вода са пољопривредног земљишта.

На подручју општине Жабаљ налази се шест подсистема за одводњавање.
Подсистеми за одводњавање (сливне површине реципијената) у целости покривају
територију општине са 39 967 хa.

Распоред подсистема за одводњавање је следећи:

1. Црпна станица Жабаљ - обухвата слив површине од 12 259 ха са дужином
каналске мреже од 217,142 км и степеном каналисаности 17,71.

2. Подсистем Јегричка - обухвата слив површине од 3 322 хa, са дужином
каналске мреже од 39,423 км и степеном каналисаности 11,87.

3. Црпна станица Врбица - обухвата слив површине од 10 864 хa, са дужином
каналске мреже од  126,983 км и степеном каналисаности 11,69

4. Црпна станица Ђурђево - обухвата слив површине од 2 226 хa, са дужином
каналске мреже од 42,082 км и степеном каналисаности 18,9.

5. Подсистем Госпођинци - обухвата слив површине од 5 046 хa, са дужином
каналске мреже од 51,573 км и степеном каналисаности 10,22.

6. Подсистем Стара Тиса - обухвата слив површине од 5 155 хa, са дужином
каналске мреже од 26,424 км и степеном каналисаности  5,13.

8.2.2. Дефинисање проблема и дијагноза стања у сектору
пољопривреде:

На основу SWOT анализе сектора пољопривреде10, дефинисана је дијагноза стања и
утврђени су следећи проблеми:

1. Заступљен је проблем мале ангажованости нестручне радне снаге. Шећерна репа,
поврће, воће и виногради захтевају већи број стручне радне снаге, а зас тупљени су
на малим површинама.

10 Погледати анекс
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2. Ниска акумулациона вредност најзаступљенијих култура доводи до осиромашења
укупног становништва, јер 70% становништва, директно или индиректно, везује своју
егзистенцију за пољопривредну производњу.

3. Недовољна организованост сточарске производње, мали број расних грла,
неадекватни услови узгоја.

4. Немогућност подизања нових фарми због нерешене инфарструктуре.

5. Мали број пластенчниких и стакленичке производње, што ди ректно утиче на мању
понуду свежег поврћа, цвећа...

6. Непостајање малих прерађивачких капацитета (сем прераде млека) за прераду
воћа, поврћа, ароматично-зачинског и лековитог биља.

7. Недовољна искоришћеност биљних остатка за производњу алтернативних извора
енергије.

8. Слаба организованост пољопривредних произвођача, непосто јање бренда у
пољопривредној производњи, међусобно неповерење и немогућност заједничког
наступа.

8.2.3. Закључак:

Проблем пољопривредне производње општине Жабаљ је 70% заступљености
слабо и ниско акумулативних култура, непостојање прерађивачких капацитета, које за
собом повлачи проблем стандарда око  70% становништва.

Постојећи проблеми се нису решавали или су се стихијски решавали од случаја
до случаја.

Велики потенцијал квалитетног земљишта, незагађени водотокови и природни
положај општине Жабаљ, изменом сетвене структуре, едукацијом становништва и
већим улагањем у нове технологије ( за шта има оправданих разлога) , унапредиће
животни стандард и решити егзистенцијалне проблеме локалног становништва.

Нерешавањем постојећег проблема доћи ће до пропадања сеоск их
домаћинстава, одлива младих и способних људи, урушавања постојеће
пољопривредне производње и потенцијала општине.

8.2.4. Стратешке препоруке :

1. Измена сетвене структуре
2. Подизање вишегодишњих засада
3. Подизање пластеничке и стакленичке производње
4. Подизање система за наводњавање
5. Прерађивачки капацитети до полуфинализације и финализације производа
6. Унапређење и проширење сточарске производње
7. Едукација становништва
8. Претварање пашњака, који се налазе код Јегричке, у рибњаке
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9. Подстицање заснивања вештачких ливада ради разноврсније производње
сточне хране

10. Подстицање развоја кванташа на територији општине Жабаљ

8.2.5. Специфични циљеви :

1. Унапређење сетвене структуре подразумева повећање гајења
висококумулативних култура, гајења ароматично-зачинског  и лековитог
биља и повећање органске производње на територији општине Жабаљ.
Овим се постиже повећање производње мање заступљених
пољопривредних култура.

2. Повећање броја вишегодишњих засада путем узгоја сорти познатог
порекла нпр.: jабука, шљива, и подизањем винограда висококвалитетних
стоних и винских сорти, кроз очување сорте крокан.

3. Повећање пластеничке и стакленичке производње које ће омогућити
производњу раног поврћа током целе године и призводњу цвећа.

4. Побољшање система за наводњавање постављањем система кап по кап,
ренџер и линеарних система итд.

5. Повећање прерађивачких капацитета за полуфинализацију и финализацију
производа путем изградње хладњача, малих уљара за хладно цеђења уља,
екстрактора за уље, сокова, сушара за хладно сушење поврћа, лековитог
биља за прављење чајева, изградња колектора за прераду биомасе и
жетвених остатака.

6. Унапређење и проширење сточарске производње подизањем фарми на
салашима (интензивне сточарске производње), екстензивне и
комбиноване сточарске производње, и применом селекцијиских мера
побољшати расни састав грла.

7. Побољшање едукације становништва у виду упознавања са новим
технологијама, могућностима гајења култура које нису традиционално
заступљене на терторији општине и организовањем удружења
пољопривредника.

8.2.6. Специфични задаци 11:

1.1. До краја 2012. године, успостављањем сарадње општинских органа са
надлежним институцијама Републике, омогућити увођење ЕУРОГЕП-а
(стандардизацију пољопривредне производње) за производњу на минимум 100 -
200 хетера повртарских производа посебно кромпира, лука и паприке; бостана.

11 Акциони план сектора пољопривреде, анекс
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1.2. До краја 2012. године, издавањем објеката (са закупом или без њега), на које
право коришћења има општина, омогућити отварање минимум једног погона за
сушење биља за производњу чајева, екструдере за прераду соје и сунцокрета,
погона за екстракцију лековитог биља, погона за прераду уљане репице.

1.3. До краја 2014. године, уз помоћ општине, покрајине и републике , реализовати
органску производњу на минимум 5% од површине обрадивог земљишта .

2.1. До краја 2013. године повећати површину за минимум 5% под вишегодишњим
засадима сертификованим садним материјалом.

2.2. До краја 2013. године, у виноградима око меандра Тисе код Чуруга, подстицати
подизање, засад, сорте крокањ, као сорте нашег географског порекла .

3.1. Од 2010. до 2014. године континуирано повећават и производњу у затвореном
простору на минимум 5% од обрадиве површине .

4.1. Од 2010. до 2014. године континуирано подстицати подизање система за
наводњавање (кап по кап, ренџер, линеарних система итд.) .

5.1. Од 2011. године, уређењем индустриjске зоне Источна индустриjскa зонa у
Жабљу, отворити могућност за изградњу минимум две хладњаче за потребе
складиштења повртарских производа (лук, купус, мрква...), малих уљара за
хладно цеђења уља, екстрактора за уље, сокове и сл., као и  сушара за хладно
сушење поврћа, лековитог биља за прављење чајева, колектора за прераду
биомасе и жетвених остатака и сл.

6.1. До 2014. године свим заитересованим лицима омогућити да подигну фарме на
салашима довођењем елктромреже до салаша и уређење м атарских путева до
нивоа функционалности током целе године.

7.1. До краја 2010. године отворити Канцеларију за рурални развој у општини
Жабаљ.

7.2. До краја 2012. године у оквиру Општинске управе Жабаљ за послити минимум
два саветника који ће заинтересованим  пољпривредницима пружати
перманентну саветодавну помоћ у погледу нових технологија, могућност гајења
култура расног састава грла и административно-техничку помоћ око оснивања
удружења пољопривредника.

7.3. Од 2010. до 2014. године организовати најмање 10 округлих столова, уз
ангажовање истакнутих стручњака са пољoпривредног факултета и института ,
ради едукације становништва у погледу примене нових технологија, нових сорти,
нових метода узгоја и других иновација у пољопривреди.
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8.3. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
8.3.1. Анализа стања сектора комуналних делатно сти:

Обављање комуналне делатности одржавања чистоће у насељима у општини
Жабаљ поверено је следећим субјектима:

1. ЈП “Стандард“ Жабаљ, у делу који се односи на сакупљање,  изношење и
депоновање кућног смећа (из контејнера или врећа);

2. месним заједницама у делу који се односи на уклањање прашине, блата и
отпадака са јавних површина, чишћење путева и других јавних површина од
снега и леда, као и сакупљање смећа из корпи за отпатке постављених на
јавним површинама.

ЈП “Стандард“ Жабаљ обавља послове из оквира ове делатности, без накнаде
од корисника услуге, а средства за обављање ових послова обезбеђује се из буџета
општине. ЈП “Стандард“ у обавези је да у свим насељеним местима у општини
камионима сакупља и одвози смеће и да обезбеди потребан број контејнера.

Смеће се односи са, тренутно, само једним расположивим превозним средством
- камионом и то на постојеће депоније.

Месне заједнице у насељеним местима обавља ју послове одржавања чистоће
улица и других јавних површина и сакупљања смећа из корпи за смеће пост ављених на
јавним површинама (укључујући и гробља). Поред чишћења, обезбеђују потребан број
корпи за смеће.

Обављање комуналне делатности уређења и одржавања паркова, зелених и
рекреационих површина поверено је месним заједницама.

У местима Жабаљ, Чуруг иЂурђево имају четири парка у центру насеља, док
насеље Госпођинци има три парка у центру насеља.

Када је у питању уређење и одржавање рекреационих површина , њих тренутно
уређују и одржавају школе и спортски клубови који их и користе.

Постоји једна плажа која се налази у КО Чуруг. С обзиром на то да је дата у
закуп, уређење и одржавање врши закупац.

Обављање комуналне делатности уређења и одржавања гробља и
сахрањивање поверено је месним заједницама. Изузетак је насељено место Ђурђево ,
где ове послове обављају Православна црквена општина Ђурђево и гркокатоличка
црквена општина Ђурђево. У свим насељеним местима општине постоји капела, а
гробља су само делом ограђена.

На простору општине Жабаљ тренутно егзистира ју три вида саобраћаја:
друмски, железнички и водни. Друмски саобраћај је основни вид саобраћаја у оквиру
овог простора и он својим капацитетима задовољава већину захтева за путничким и
робним превозом, док се железнички и водни саобраћај користе само повремено при
превозу путника или масовних роба. Државни пут I реда бр. 7 Нови Сад – Жабаљ –
Зрењанин (који има пружање  ванурбаних простора);
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Саобраћајни капацитети – државни путеви II реда бр. 122 и бр. 104 дуж својих
траса кроз простор општине Жабаљ у постојећем стању пролазе кроз урбане просторе
насеља: Чуруг, Жабаљ и Ђурђево као и кроз насеље Госпођинци. Пролазак транзита ,
дуж ових државних путева, кроз насеља ремете мирне унутар насељске токове и
нарушавају урбане насељске функције и битно утичу на нарушавање еколошких
параметара у оквиру насеља.

Основни путни правац овог простора је државни пут бр. 122 који има
дијаметрално пружање у правцу север – југ. Он је основни апсорбер свих саобраћајних
збивања на овом простору и он кумулише и дистрибуира све саобраћајне токове на
овом простору, како у оквиру насеља, тако и из атара. Постојећа траса овог пута
пролази кроз центар: Чуруга, Жабља и Ђурђева и у њима представљају важне (главне)
насељске саобраћајнице које воде саобраћајне токове до жељених одредишта.

Државни пут II реда бр. 104 представља један од радијалних праваца овог простора.

Траса овог државног пута у постојећем стању пролази кроз насеља и својим
манифестацијама ремети мирне унутарнасељске токове. Овај пут, због неповезивања
са околним путевима, по интезитету саобраћаја мање је оптерећен, тј. далеко од
капацитативних способности тако да ће изградња сегмента елиминације транзита
знатно утицати на просторну дисперзију саобраћајних токова.

На територији општине Жабаљ постоје још и општински путеви, који су
радијалног облика и који повезују насеља Госпођинци - Чуруг и Госпођинци - Ђурђево.
Ови путеви су неизграђени иако су значајни у систему саобраћајне мреже општине , која
је значајна у функцији регионалног и локалног повезивања на нивоу овог дела
Војводине.

У оквиру простора општине Жабаљ постоје и некате горисани путеви – атарски
путеви, различитог хијерахијског нивоа, који чине низ радијалних праваца и који настају
из путева вишег нивоа, а повезују привредне садржаје у атару са путевима вишег
хијерархиског нивоа.

Железнички саобраћај, у постојећем стању, на простору општине Жабаљ, по
свом обиму рада, сада се може сматрати минорним, за разлику од прошлих времена,
где је овај вид саобраћаја имао значај ан удео у прерасподели транспортног рада. Сада,
железнички саобраћај је у функцији малог обима путничког пр евоза и са повременим
извршењем транспортног рада превоза роба. Интегрално повезивање овог вида
саобраћаја са осталим видовима u 1089 саобраћаја у постојећем стању, готово не
постоји. Стање капацитета железничког саобраћаја на овом простору је на нивоу
техничко-технолошке застарелости па је и то један од разлога слабог коришћења овог
вида саобраћаја у извршењу транспорног рада. Трасе пруга постоје сада у оквиру
обода грађевинских реона насеља , али ако се буде желео достићи европски ниво
стандарда у овом домену, оне се морају изместити ван урбаних простора. Такође , у
будућности се мора извршити генерални ремонт пруга као и модернизација сигнално -
безбедоносних уређаја, чиме ће се створити услови да се овај вид саобраћаја укључи у
прерасподелу транспортног рада .

Водни саобраћај је присутан на простору општине Жабаљ преко пловног пута
реке Тисе, која представља источну границу општине и која својим хидролошким
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карактеристикама омогућује извршење транспортног рада свих пловила (дво смерна
пловидба са газом од 2,5м). Хидролошки услови дозвољавају пловидбу током целе
године. У постојећем стању, дуж пловног пута реке Тисе, не постоји задовољавјући
ниво инфраструктуре, који би омогућио укључење овог вида саобраћаја у прерасподелу
транспортног рада при превозу масовних р оба и не постоје саобраћајно-манипулативни
капацитети за интегрално повезивање са друмским саобраћајем. Од капацитета водног
саобраћаја у постојећем стању на простору општине Жабаљ (на простору испред
моста) постоји простор за путничко пристаниште као и не колико битви за привез и
претовар бродова. У постојећем стању уз Тису , у окружењу моста, постоји отворено
складиште расутих и кабастих терета. Међутим, ако желимо да се овај вид саобраћаја
афирмише у домену привредног и туристичког развоја , онда се ови капацитети морају
модернизовати и изградити капацитети наутичког туризма , који ће донети просперитет
овом простору. За те подухвате постоје одлични просторни, хидролошки и
инфраструктурни услови.

У планском периоду, као и до сада, простор општине Жабаљ биће п римарно
оплужен друмским саобраћајем, док ће железнички и водни сабраћај бити кориштен
само код превоза масовних роба уз интегрално повезивање.

Основно стратешко опредељење у домену друмске инфраструктуре за плански
хоризонт било би задржавање постојеће из грађености и успостављање и изградња
обилазнице око Жабља и изградња нове трасе овог пута по ободу насеља Госпођинци
и Чуруг, као сегмената саобраћајног капацитета државног пута II реда. Изградњом
новог путног сегмента пута бр. 129 на деоници од ДП бр. 120 – Чуруг, побољшао би се
ниво и комфор повезаности овог простора са окружењем и био би инициран привредни
развој зона око овог пута. У концепту сагледавања могуће трасе обилазнице око
насеља Жабаљ, анализиране су варијанте и предложена решења су она која с е лако
моги реализовати и која неће драстично повећати трајекторије путовања као и
експлоатационе трошкове.

У оквиру Стратегије дата је усвојена варијанта у оквиру ГП -а, с тим да обилазница око
Жабља има западно пружање (на север , уз пругу и југ, поред рубног дела насеља).

Анализа постојећег стања:

-Старост изграђене путне мреже је око 30 година
-На око 75% путне мреже неопходна је реконструкција или санација изграђене путне
мреже.

Саобраћајна сигнализација - вертикална и хоризонтална
У општини постоји  274 раскрснице (Жабаљ - 64, Чуруг - 114,Ђурђево - 63 и
Госпођинци - 33, што чини 1 096 саобраћајних знакова).

За сва насељена места постоје урађени катастри саобраћајне сигнализације према
којима се врши редовно одржавање односно попуна знакова и фарбање хор изонталне
сигнализације

Светлосна саобраћајна сигнализација: семафор у центру Жабља у функцији ;
семафор у центру Чуруга (у фази пројектовања) ; лежећи полицајци израђени испред
предшколске установе у Чуругу  и О.Ш. у Ђурђеву и испред О.Ш. у Госпођинцима
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Аутобуска стајалишта:

Изграђена око 60%, а без одговарајућих надстрешница за путнике, више од 80%.

-У насељеном месту Жабаљ постоји 9 аутобуских стајалишта (Шећерана, ВОС, Ловац,
Синдикат, Бозеј, Панонија, Млин, Центар, Шајка).
-У насељеном месту Чуруг постоји 7 аутобуских стајалишта (Телепи, Извориште,
Европа, Здравствена станица, Центар, Излаз, Дом).
-У насељеном месту Ђурђево постоје 3 аутобуска стајалишта (Клиза, Центар,
Машински парк)
-У насељеном месту Госпођинци постоји 5 аутобуских стајалишта (Улаз, Це нтар,
Жарица, Код Русинске цркве, Шангај).

Ауто-тахи стајалишта одређена општинском Одлуком: Жабаљ-3,Чуруг-2,Ђурђево-1 и
Госпођинци-1. Иста су изграђена, обележена и редовно се одржавају .

Као управљачу јавног пута, ЈП „РАЗВОЈ“-у су поверени послови: одржавања улица,
путева и других јавних површина (поправка - крпљење ударних рупа, постављање
саобраћајне сигнализације, одржавање семафора, одржавање аутобуских и ауто -тахи
стајалишта, вођење катастра сигнализације, уређење банкина, уговарање пројектно -
техничке документације и вођење инвеститорских послова на објектима нискограње,
зимско одржавање путева и остали послови у складу са Законом и општинским
Одлукама).

Приоритети:

Саобраћајна инфраструктура:

 изградња обилазнице око Жабља (сегмент будућег државног пу та II реда бр.
122, уз могућност фазне градње);

 изградња обилазнице код Чуруга и Госпођинца;
 изградња сегмената трасе државног пута II реда бр. 122, од државног пута II

реда бр. 12 до Чуруга;
 изградња општинских путева (Ђурђево - државни пут I реда бр. 7, Ђурђево -

Мошорин, Чуруг – Госпођинци - Темерин);
 изградња марине, привезишта и теретног пристаништа;
 изградња улица које немају асфалтну подлогу

Јавна расвета:

На основу анализа и праћења утрошка електричне енергије на јавној расвети , у
предходном периоду урађен је елаборат енергетске и економске анализе
реконструкције јавне расвете за насељено место Чуруг. Иста је изведена  и сви
показатељи су у уштеди до 35% у односу на пређашње стање.

На основу овог искуства урађен је елаборат реконструкције јавног осветљења са
енергетском и економском анализом оправ даности, односно уштеди око 27% (повећан
број сијаличних места у односу на насељено место Чуруг) .
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Приоритети развоја:

Реконструкција јавног осветљења, делом из буџета општине, а делом од Секретеријата
за енергетику Аутономне Порајине Војводине, и увођење даљинског управљања јавном
расветом.

Одржавање депонија:

На територији општине Жабаљ, по Просторном плану, постоје три депоније смећа:

 За Жабаљ и Госпођинце 1 у Жабљу
 За Чуруг самостална
 За Ђурђево самостална

Постојеће депоније су неадекватне за потребе становништва општине Жабаљ и
праве велике проблеме за нормалан живот у општини Жабаљ.

Полазећи од основних циљева утврђених Националном стратегијом управљања
отпадом, а који се односи на побољшање ус лова живота становништва, предлаже се
приступању управљања отпадом у региону у складу са предходно потписаним
Споразумом са општинама: Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Врбас, Жабаљ,
Србобран, Темерин и град Нови Сад.

Наставак активности, у оквиру региона, у изналажењу оптималног решења за све
учеснике споразума.

Приоритет:

 Санација и рекултивација напуштених и дивљих депонија
 По формирању регионалне депоније, санирати и рекултивисати постојећу

депонију комуналног отпада.

Изградња и одржавање сточних гробница:

На територији општине Жабаљ по Просторном плану постоје 4 локације за
сточне гробнице (свако насељено место).

Локације су прописно удаљене од насеља , али ниједна од локација не испуњава
стандарде прописане Законом о ветерини и Правилником о уклањању животињских
лешева и осталог анималног отпада.

Жабаљ - локација западно од насеља нема одговарајући приступни пут, нема воду,
просторију за дезинфекцију и редарску службу као минимум прописаних услова .

Чуруг - локација северно од насеља такође нема н иједан од прописаних услова.

Ђурђево - локација јужно од насеља такође нема ниједан одпрописаних услова.

Госпођинци - локација западно од насеља такође не ма ниједан од прописаних услова .
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Приоритет:

 Изградња довољног броја сточних гробница
 Изградња асфалтног приступног пута до свих локација
 Изградња бетонских стаза око самих сточних гробница
 Изградња бетонског платоа и кућице за алат и прибор за радове и склониште

редара
 Увођење редарске службе
 Обезбеђење техничке воде за прање и дезинфекцију
 Приступање изради пројектно-техничке документације за кафилерију
 Приступање изради кафилерије одговарајућег капацитета за потребе свих

насељених места (већег капацитета) или мањег капацитета у сваком месту.

Канализација отпадних вода није изграђена ни у једном од насељ а општине.
Евакуација отпадних вода у свим насељима општине врши се и даље преко непрописно
изведених септичких јама, чиме се непосредно угрожава животна средина и здравље
људи. Отпадне воде директно се упуштају у водотокове (канале) , без претходног
пречишћавања или се упуштају у подземље путем упијајуђих бунара.

Низак степен комуналне опремљености изазвао је деградацију подземних вода,
земљишта, а индиректно и ваздуха.

Неизграђеност канализационог система у насељима утиче на загађење вода
прве издани, посебно у делу општине са високим нивоом подземних вода. Индиректно
се деградира тло, као природни ресурс, што може бити лимитирајући фактор за
пољопривредну производњу.

ЈП „Стандард“ поседује два возила која се користе за извлачење отпадних вода
из септичких јама, поред поменутог предузећа и одређени број приватних предузећа
обавља исту делатност. Потреба за пражњењем септичких јама је честа , због
засићености земљишта подземним водама. Пражњење се обавља , у просеку, сваких
петнаест дана.

Просторним планом Републике Србије, донетим од стране Народне скупштине
посебним законом 1996. године („Службени гласник РС“, број 13/96) , који је предвиђен
за период до 2010. године, дефинисана је потреба за израдом ППОВ (постројење за
пречишћавање отпадних вода) за сва мест а која имају преко 5.000 ЕС (еквивалентних
становника - загађивача).

Изграђени комунални системи:
- Канализација атмосферских вода – отворена улична каналска мрежа.

Одвођење атмосферских вода у насељима решено је отвореним каналима
положеним уз уличне саобраћајнице са уливом у најближе реципијенте, водотоке или
депресије на периферији насеља или непосредно у мелиоративне канале. Канали
углавном не врше своју функцију због неодржавања, па су неретко засути и тада
постају „упојни канали”. Канали су често о брасли вегетацијом, запушени су и не врше
своју функцију, те их је потребно реконструисати и оспособити за ефикасно одвођење
сувишних вода. Нередовно одржавање канала за одводњавање одржава иначе висок
ниво подземних вода.

Подручје насеља Жабаљ како у шире м атару тако и на подручју самог насеља
пати од прекомерног влажења земљишта. Из тог разлога, као и због постојећих
депресија у самом насељу, у којем се задржавала вода, ископани су канали за
евакуацију сувишних вода: канал Копово у дижини од 2 000 метара, који продире до
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језгра насеља, као и западни ободни канал дужине око 3 800 метара. Оба канала
одводе сувишне воде у реципијент – Јегричку, која је једини већи водоток на
посматраној територији.

На територији општине Жабаљ организовано водоснабдевање почи ње
седамдесетих година прошлог века.

Водоснабдевање на простору општине Жабаљ, организовано је захватањем
подземне воде, бушеним бунарима који каптирају седименте терцијалне старости,
односно „субартеску“ издан, и поверено је Јавном предузећу „Стандард“.

Током развоја водоснабдевања нису се вршиле радње каналисања
употребљених вода, те је велики број септичких јама, као и неконтролисана стамбена
изградња утицала на угрожавање санитарних зона и потенцијалног загађења самих
изворишта. Тако да поједина изворишта нису у могућности да обезбеде зоне санитарне
заштите.

У свим насељеним местима општине Жабаљ постоје самостални водоводни
системи за водоснабдевање.

Водоводни систем насеља Жабаљ састоји се од: изворишта где је каптирана
дубока „субартеска“ издан, сабирног резервоара запремине 50м 3, црпне станице са
хемијсим третманом воде и водоводном мрежом. На изворишту се налази шест бунара,
од којих један није у функцији, а осталих пет су у експлоатацији. Бунари су бушени у
периоду од 1969. до 2000. године , лоцирани на површини северног дела насељеног
места. Захваћене количине сирове подземне воде са ових пет објеката су у укупној
количини око 70 l/s. Дубина бушених бунара креће се између 110 -130 метара.

Да би се сачувало извориште и продужио век бушених бунара уг рађена је
опрема за фреквентну регулацију рада дубинских пумпи.

Дезинфекција воде врши се савременом мето дом путем аутоматског уређаја
хлороген-а.

Дистрибутивна водоводна мрежа претрпела је неколико реконструкција од
основног капацитета, али ни данас у појединим деловима насељеног места не
задовољава потребе становништва.

У насељеном месту изведено је 2 737 индивидуалних прикључака и 22 групна
(стамбене зграде и 112 прикључка у привреди).

Водоводни систем насеља Чуруг састоји се од: изворишта где је каптирана
дубока „субартеска“ издан, сабирног резервоара запремине 50м 3, црпне станице са
хемијским третманом и водоводном мрежом. На изворишту се налази пет бушених
бунара који су изграђени у периоду 1969. до 2001. године. Дубина бушених бунара
креће се између 82-146 метара. Извориште је смештено на крајњем северном делу
насељеног места код железничке станице. Захваћене количине сирове подземне воде
са ових пет објеката су у укупној количини око 67,5 l/s.

У последњих пет година посебан акценат стављен је на очув ање бунара,
уградњу опреме за фреквентну регулацију рада пумпи.

Дезинфекција воде врши се савременом мето дом путем аутоматског уређаја
„хлороген-а“.

Дистрибутивна водоводна мрежа од основног капацитета претрпела је значајне
промене и доградње, тако да ни данас у поједим деловима насељеног места не
задовољава потребе становништва.
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У насељеном месту изведено је 2 862 индувидуална прикључка, 13 групних
(стамбене зграде) и 67 прикључака у привреди.

За извориште Чуруг битно је напоменути да се налази у зони стан овања.
Водоводни систем насеља Ђурђево састоји се од: изворишта где је каптирана

дубока „субартеска“ издан, сабирног резервоара запремине 50м 3, црпне станице са
хемијским третманом и водоводном мрежом. Извориште водовода лоцирано је на
излазу из насељеног места према Жабљу, са десне стране пута. На изворишту се
налази три бушена бунара, који су изграђени у периоду од 1971. до 1991. године.
Дубина бушених бунара креће се у интервалу од 90 -120 метара. Захваћене количине
сирове подземне воде са ова три објекта су у укупној количини око 37 l/s.

У претходном периоду радило се на осавремењивању регулације рада како у
црпним станицама тако и у бунарима путем фреквентне регулације.

Дезинфекција воде врши се савременом мето дом путем аутоматског уређаја
„хлороген-а“.

Извориште Ђурђево има најлошији састав воде где је канстатовано да је
повећано присуствно органских материјала, што се одражава на поступак
кондиционирања воде (повећан утрошак калијум пермангана -КMNO4).

Дистрибутивна водоводна мрежа грађена је у протеклих 40 година, да би имала
садашњи капацитет, који задовољава потребе насељеног места у коме је изведено
1 749 индивидуалних прикључака, 5 групних (стамбене зграде), 20 прикључака у
привреди.

Водоводни систем насеља Госпођинци састоји се од: изворишта где је каптирана
дубока „субартеска“ издан, сабирног резервоара запремине 50м 3, црпне станице са
хемијским третманом и водоводном мрежом. На изворишту се налазе три бушена
бунара, који су изграђени у периоду од 1970. до 1995. године. Дубина свих бушених
бунара креће се око 115 метара. Извориште се налази на крајњем северном делу
насељеног места. Захвећене количине сирове подземне воде са ова три објекта су у
укупној количини 33 l/s.

У протеклом периоду урадило се на осавремењивању регулације рада пумпи
како у црпним станицама, тако и у бунарима путем фреквентне регулације.

Дезинфекција воде врши се савременом мето дом путем аутоматског уређаја
„хлороген-а“.

Извориште Госпођинци има значајно бољи квалитет воде у односу на остала
три, те га је потребно проширивати.

Дистрибутивна водоводна мрежа грађена је у протеклих 40 година, да би имала
садашњи капацитет који задовољава потребе становништва и привреде насељеног
места. У насељеном месту Госпођинци изведено је 1 317 индувидуалних прикључака, 7
групних (стамбене зграде) и 34 прикључака у привреди.

Основна водоводна мрежа у сва четири насеља општине Жабаљ изграђена је од
азбест-цементних цеви, док су фазонски комади од сивог лива. Услед непланске
изградње дистрибутивних мрежа дошло се у стање да , због једне хаварије на
водоводној мрежи, цело насеље остаје без воде до санирања исте. Такође, отежано је
испирање водоводне мреже, јер услед неуграђених затварачница , јављају се проблеми
у испирању водоводне мреже. Употребом затварачница би се постигао већи протицај и
брзина воде, те самим тим и квалитетније испитање мреже.

Квалитет воде у насељеним местима није задовољавајући јер су примећене
одређене материје преко максимално дозвољене концепције Правилника о хиг ијенској
исправности у погледу гвожђа, мангана, амонијака, нитрита и електропроводљивости.
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Може се констатовати да у насељима Жабаљ, Чуруг и Ђурђево постоје велики
проблеми у погледу квалитета воде, док Госпођинци имају знатно бољи квалитет, те је
ту извориште потребно проширити.

8.3.2. Дефинисање проблема и дијагноза стања у сектору
комуналних делатности :
На основу SWOT анализе сектора комуналних делатности 12, дефинисана је дијагноза
стања и утврђени су следећи проблеми:

1. Лош квалитет подземних вода утиче на лош квалитет испоручене воде
грађанима без предходне прераде исте. Водоводна мрежа је делимично грађена
без пројектно-техничке документације, што је такође узрок лошег квалитета
воде. Мрежа је грађена 1969. године од азбест -цементних цеви. Овај проблем
препознаје се у сва четири насеља општине Жабаљ.

2. Недовољна конкуренција организованог превоза путника и неуређеност
аутобуских стајалишта, као и непостојање градског превоза. Недовољна ширина
и старост коловозне конструкције на појединим деоницама регионалних путева у
сва четири места општине Жабаљ. Непостојање обилазниц а око насељених
места.

3. Постојање неуређених и недовољно опремљених депонија, загађивање
отпадних вода фекалним водама у сва четири насељена места. ЈП „Стандард“
нема уређен систем евакуације смећа из домаћинстава и из јавних
инстититуција из финансијских р азлога. Постојеће депоније карактеришу
несређени имовинско-правни одн

8.3.3. Закључaк:

1. Потребно је извести реконструкцију водоводне мреже и изградити фабрику за
прераду сирове воде са решеним проблемом санитарних зона изворишта, што
би обезбедило потребан квалитет воде и довољан број прикључака за будући
развој свих насеља.

2. Уређење и одржавање аутобуских стајалишта, реконструкција путне мреже,
изградња обилазница ради растерећења саобраћаја у насељеним местима, а
пре свега у насељу Жабаљ, због постојања фабрике шећера.

3. Реконструкција и изградња депонија, које испуњавају стандарде изградње,
решење имовинско-правних односа постојећих депонија. Приступање пројекту
изградње регионалне депоније и пројекту рекултивације земљишта депонија.
Изградња канализационе мреже и ППОВ.

8.3.4. Стратешке препоруке :

1. Доградња примарне водоводне мреже и реконструкција постојеће;
2. Изградња пречистача и канализационе мреже као и изградња атмосферске

канализације;
3. Изградња обилазница око свих насељених места и повезивање насељених

места Чуруг и Госпођинци;
4. Реконструкција постојеће путне мреже и јавне расвете;
5. Изградња и уређење депонија и сточних јама;
6. Организовање изношења смећа;
7. Побољшање услова за путнике

12 Свот анализа сектора комуналних делатности, анекс
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8.3.5. Специфични циљеви :

1. Ради побољшања квалитета и капацитета водовода пр икупити
документацију за изградњу и доградњу примарне водоводне мреже и
реконструкцију постојеће и приступити реализацији прибављене
документације.

2. Стварање боље комуналне опремљености свих насеља кроз изградњу
пречистача и кроз почетак изградње канализаци оне мреже у насељеним
местима .

3. Стварање здравије животне средине и смањење буке у насељу Жабаљ кроз
приступање пројекту изградње обилазнице око насељеног места Жабаљ .

4. Унапређење путне мреже кроз  реконструкцију постојеће и реконструкција
јавне расвете.

5. Очување животне средине кроз приступање програму изградње регионалне
депоније уз изналажење могућности за побољшање услова рада постојећих
депоније (изградња приступних путева, решење имовинско -правних односа...)
и доношење програма за постојеће јавно предузеће везано за прибављање
опреме, изношење смећа и уређење депонија , као и санирање и рад на
изградњи сточних јама односно изградњи кафилерије.

6. Побољшање квалитета путовања у ређењем стајалишта и повећањем броја
превозника.

8.3.6. Специфични задаци 13:

1.1. Извршити испитивање изворишта воде у Госпођинцима и Жабљу до 2011.
године и пронаћи локацију за изградњу фабрике воде .

1.2. Проценити потребу (у метрима односно километрима) за изградњом,
доградњом и реконструкцијом водоводне мреже у сва четири насељена
места до 2012. године.

1.3. До 2013. године пркупити документацију за изградњу, доградњу и
реконструкцију дела водоводне мреже.

1.4. До краја 2014. године изградити и доградити део водоводне мреже и
реконструисати 20% постојеће.

2.1. Обезбедити документацију за изградњу пречиста ча у насељеном месту
Ђурђево до краја 2010. године.

2.2. Изградити перчистач у Ђурђеву до краја 2011. године.

2.3. Израдити документацију за изградњу најмање 50% канализационе мреже
до средине 2013. године у насељеном месту Жабаљ .

2.4. Рад на изградњи  преостале канал изационе мреже у насељу Жабаљ и
осталим насељима до краја 2014. године.

3.1. Дефинисати обухват обилазнице и направити анализу броја парцела за
које је потребно извршити експропријацију за потребу изградње
обилазнице до краја 2011. године.

13 Акциони план сектора комуналних делатности за 2010. годину, анекс
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3.2. Проценити средства за изградњу обилазнице и почети са израдом
документације за њену реализацију до краја 2013. године.

3.3. Почети са припремним радовима на изградњи обилазнице до краја 2014.
године.

4.1. До краја 2010. године прибавити пројектно техничку документацију за
реконструкцију дела путне мреже на територији општине Жабаљ.

4.2. Реконструисати 40% путне мреже до краја 2014. године.

5.1. До краја 2010. године рад на решавању имовинско -правних односа на
земљишту на  којем се налазе постојеће депоније и сточна гробља и до
краја 2010. године анализирати могућности изграње кафилерије на
територији  општине Жабаљ.

5.2. До краја 2010. године донети програм за јавно предузеће, а везано за
прибављање опреме, изношење смећа, уређење депонија.

5.3. Санација што више постојећих сточних гробаља и депон ија до краја 2014.
године.

6.1. Сагледавање постојећег стања аутобуских стајалишта и процена укупне
вредности њиховог уређења до краја 2010. године.

6.2. Анализа потребе за повећањем броја превозника.

6.3. Прибављање документације за уређење стајалишта и уређење 30% ист их
до краја 2011. године.

6.4. Уређење свих стајалишта до краја 2014. године.

8.4. Туризам и екологија
ТУРИЗАМ

8.4.1. Анализа стања у сектору туризма :

Општина Жабаљ са својих 405 километара квадратних у географском центру
Војводине представља изразито пољоприв редно подручије, и једно од најбогатијих
водних подручија у односу на површину у Европи. Четири значајна водотока: река Тиса,
меандер Стара Тиса, меандер Врбица и водоток Јегричка као и неколико мањих (баре),
са својом околином представљају главне туристичке потенцијале (лов и риболов,
спортови на води...), али је њихова валоризација до сада била скромна.

Крајем осамдесетих и почетком деведесетих година 20. века предузеће
„Центрославија“ започело је стварање риболовног ревира на Старој Тиси у Чуругу, али
је све стало деведесетих година. Управљање је преузело ЈП „Развој“ и Удружење
риболоваца „Стара Тиса“. Развој туризма је безначајан у смислу развоја
инфраструктуре, организацији спортског риболова и чуварске службе... Од 2008.
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године, када је проглашена за Парк природе, старалац је постало ЈП „Комуналац“ из
Бечеја. Заједничким радом са стараоцем очекује се даља валоризација овог тока.

На Јегричкој захваљујући Удружењу спортских риболоваца „Младост – Јегричка“,
у задњих десетак година створена је, уз много п репрека, оаза за риболовце. На
Јегричкој су потребна додатна улагања како би ово место, од 2006. године Парк
природе, постало још привлачније за шири круг људи.

Једино угоститељско предузеће на територији општине Бачка је приватизовано.
Једини објекат који је задржао исту намену „Мотел“ на Тиси је преуређен у салаш
„Дебели лад“.

Поред ових кључних потенцијала у будућности треба радити на побољшању услова
за развој сеоског туризма, као додатног прихода пољопривредном до маћинству.

1. Смештајни и угоститељски капацитети - представљају основу сваког
туристичког развоја:

 Ресторан са преноћиштем „Одисеја“ налази се на самом улазу у место
Жабаљ, са леве стране из правца магистралног пута М7 Нови Сад - Зрењанин.
Преноћиште има  7 соба са туш кабинама (15 кревета ), етажно купатило и
тоалет. Поседује и ресторан са 70 места.

 Мотел „Гранд“ налази се на самом улазу у место Чуруг, са десне стране из
правца Жабља. Има 13 климатизованих с оба са купатилом и 1 апартман (укупно
40 кревета). У ресторану има 80 места.

 Салаш „Дебели лад“ на магистралном путу М7, десетак километара од
насељеног места Жабаљ, са десне стране у правцу Зрењанина. Има 6 соба са
француским лежајевима и купатилом. Ресторан располаже са 180 места.

 „Бабин салаш“ је пољопривредно газдинство уз магистрални пу т М7, удаљен 5
км од места Жабаљ, са десне стране у правцу Зрењанина. Има  3 собе и
апартман са купатилом, за смештај максимум 10 особа. Основна делатност је
расадник и произвидња домаћих ракија. За дневни боравак нуди 30 места.

Остварена ноћења

Не постоје тачни подаци о ноћењима на територији општине, због неадекватног
вођења књига гостију, односно ноћења. Подаци говоре да је 2007. године, боравило 360
туриста (283 домаћа и 77 страна госта), а 2008. године 359 туриста ( 338 домаћа и 21
страни гост), али се тачан број ноћења не може прецизирати из одређених разлога.

 Ресторан – чарда „Тиха Тиса“ налази се на самој обали Старе Тисе у месту
Чуруг. Располаже са укупно 210 места ( унутрашњост и летња башта).

 Гостиона „Ајгир“ налази се у самом центру места Жабаљ. Располаже са 40
места унутра  и 100 у летњој башти.

 Ресторан „Гурман“ у Жабљу, надомак центра. Располаже са 100 места.
 Кафе пицерија „Рандеву“ налази се у самом центру Жабља, располаже са 110

места унутра и у башти.
 Ресторан „Одисеја“, ресторан у Жабљу.
 Кафе пицерија „Трле“ у  Ђурђеву.
 Кафе пицерија „Давидоф“ у Чуругу.
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2. Културни ресурси

Слика 21. Археолошко налазиште у Чуругу
Археолошко налазиште „Стари виногради“ – Чуруг –

овај локалитет је део некадашњег насеља које је
егзистирало  на овом месту од бронзаног доба до 18. века
нове ере. Налазиште је познато од 60 -тих година прошлог
века. Музеј Војводине из Новог Сада од 1997. године
вршио је испитивања овог вишеслојног налазишта, за то
време је испитано око 800 објеката различите намене из
10 културно–хронолошки различитих хоризоната . На
истраженом делу најимпозантније је латенско насеље, а за
њим насеља из римског и средњевековног периода.
Професор  С. Трифуновић из Музеја Војводине урадио је
пројекат „Археолошки парк Стари Виногради“ , који
предвиђа отварање музеја на отвореном, у коме би се
реконструисали археолошки објекти из различитих епоха у

оригиналној величини са својим окружењем, како би најбоље могли дочарати посетиоцу
живот одређене епохе. Саставни део овог парка била би и музејска пост авка, са
експонатима са овог налазишта. Предвиђено је да овај парк буде у склопу М узеја
Војводине, који би организовао и међународни археолошки камп сваке године.

Слика 22. Иконостас Ђорђа Крстића

Црква Вазнесења Господњег у Чуругу, потиче из 1858.
године, јер је стари храм за време Мађарске револуције 1848.
године разрушен. Иконостас који има изузетну уметничку
вредност и чурушкој цркви даје престижно место, дело је
чувеног сликара Ђорђа Крстића. Историја чурушких звона је
веома дуга и занимљива. Велико звоно са звуком „контра Г“ на
коме је рељеф светог Ђорђа, сматра се највећим на Балкану.

Слика 23. Православна црква у Жабљу

Црква светог Николе у Жабљу почела је да се гради одмах
по пресељењу жабаљчана са Тисе 1784. године. Убраја се у
највеће и најлепше храмове у Бачкој. Иконостас је рађен у стилу
бидермајера према нацрту архитекте Светозара Ив ачковића
1884. године. Унутрашњост цркве краси трон Пресвете
Богородице Тројеручице који је у по узору на средњовековне
иконостасе урадио у дуборезу Бранислав Николић из Крагујевца,
а икону Тројеручице живописале су монахиње манастира Бођани.



Стратегија развоја општине Жабаљ

- 47 -

Слика 24. Црква Снежне Госпе у Жабљу

Црква Снежне Госпе у Жабљу, ова римокатоличка црква у
Жабљу, саграђена је 1824. године, у славу Девице Марије, иако
се о потреби градње ове цркве  говори јо ш 1808. године у
извештају надвојводе Лудвига. Цркву је освештао каноник
Михајло Чупор 1826. године. У време буне 1848/49. године, црква
је изгорела, али је обновљена. Први свештеник у њој би о је Франц
Шрамко (1824-1841).

Слика 25. Црква у Ђурђеву

Црква светог Вазнесења у Ђурђеву подигнута је 1802. године,
а страдала је као и други храмови 1848. године. Иконостас је
насликао Павле Симић, 1859. године, а  сачувани су: трон
Пресвете Богородице и Архијерејски трон. Храм поседује вредне
богослужбене књиге: „Меч духовни“, штампан у Кијево -Печерској
лаври 1666. године, што значи да је књига стара готово три и по
века, затим „Зборник“ различитих поучних проповеди штампан у
Москви 1760. године и „Минеј“ за месец септембар штампан у
Москви 1724. године.

Слика 26. Грко-католички храм у Ђурђеву

Гркокатолички храм Рођење Пресвете Богородице у Ђурђеву
започет је у пролеће 1900. године, а крајем исте године на дан Светог
Михајла је освећен. Иконостас је постављен неколико година касније.
Храм краси 16 новопостављених витража, који су рад свештеника
Михајла Холошњаја.

Слика 27. Црква у Госпођинцима

Црква Пренос моштију светог првомученика и архиђакона
Стефана у Госпођинцима давно у прошлости била је посвећена
Пресветој Богородици, па је тако и насеље добило име . Храм је
обновљен након Буне из 1848. године у класицистичком,
бидермајер стилу. Иконостас је у богатој еклектичарској резбарији
рад Јохана Кистнера, израђен је између 1860. и 1870 године.
Зидне слике урадио је такође Никола Алексић између 1860 и
1872. године. Црква има четири звона која су из 1923. године.
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Слика 28. Гркокатолички храм у Госпођинцима

Гркокатолички храм светог архангела Михаила у
Госпођинцима саграђен је 1970. године у време управљања
парохијом свештеника Јулијана Хорњак -Кухара. Најзначајније
културно добро парохије представља "Напристолно ј еванђеље" из
прве на овим просторима 1752. године саграђене гркокатоличке
цркве брвнаре светог чудотворца Мирликијског Николаја у Руском
Крстуру.

У четитри места општине има укупно седам храмова. Углавном су то барокни
храмови и припадају трима вероисповестима (четири православна, један католички, и
два гркокатоличка храма). Ова чињеница говори о заједничком животу више народа на
овом простору кроз историју.

Типична архитектура

Слика 29. Рођина ветрењача у Чуругу

Рођина ветрењача једна је од некадашњих седам ветрењача у
Чуругу. Направљења је у Мађарској 1843. године, где је купио неки
Чуружанин. Пренета је сплавом, Тисом до Чуруга. Чест о је мењала
власнике, да би 1913. године постала власништво породице
Стојшин. Данас ветрењача нема крила, али су механизам и млински
камен очувани. Данас се на простору поред ветрењаче одржава
манифестације Код чурушке ветрењаче, која презентује културу и
традицију српског живља на овом простору.

Манифестације

Данас у општини постоји преко 20 манифестација 14 годишње. Могу се поделити на:

- Верске (паљење бадњака, вертеп, пливање за крст часни, дочек православне Нове
године, сеоске славе...),

- Етнографске ( Код чурушке ветрењаче, Ликовне колоније, Жабаљски дани.. .),
- Спортске (Чурушка регата, турнири у малом фудбалу...),
- Винске (Ноћи младог вина, Вински бал ),
- Пољопривредне (Дани поврћа, Екоповртар, Сајам стоке, Дани овчара),
- Гастрономске (Златни котлић, Шкембијада)

Све манифестације финансиране су углавном из буџетски х средстава и донација.
Проблеми се јављају код орга низације, недостатка финансијских средстава, лоше
промоције и недовољне медијске пропраћености.
Типични производи
Производи везани за нашу општину углавном су гастрономски:

14 Календар манифестација у општини Жабаљ, анекс
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 чурушка вина – први подаци о узгоју винове лозе на простору Чуруга датирају из
13. века, 60-тих и 70-тих година 20. века виногради су скоро нестали. Почетком
21. века долази до обнављања винограда и данас их има око 10 јутара под
стоним и винским сортама. У производњи белих вина постигнути су натпросечни
резултати (ризлинг, совињон, шардоне), а производе се и црна вина (кабернет,
бургундац, гаме...).

 воћне ракије – одличног квалитета су оне са „Бабиног салаша“, о чему говоре
бројне медаље (дуња, јабука, шљива, орах ).

 израда свилених бомбона – традиција у породици Миливојев из Чуруга, дуга
преко 100 година. Негује се израда свилених бомбона, орасица,  кретоша, алве,
марципана и других ђаконија по старим рецептима, чувајући тако мири с и укус
старих времена.

 производња меда – неколико произвоћача  нуди мед одличног квалитета, али и
друге производе на бази меда (козметика ). Већи произвђач је породица Андрин
из Чуруга.

 производња сира – као један од главних продуката бројних сеоских
домаћинстава. Један од већих произвођача је породица Радишић из Чуруга.

У општини постоји традиција израде ручних радова ( тканице, штрикераји, везови...), која
се негује у појединим удружењима грађана, али за сада не постоји пласман ових
производа на тржиште.

3. Природни ресурси

1. Водоток Јегричка – Протеже се у дужини од 60 км са правцем запад – исток,
протиче кроз четири општине уливајући се у реку Тису. Водоток је аутохтона речица
Бачке, која је утицајем човека изгубила првобитни изглед. Кроз ж абаљску општину
протиче доњим током. Мала количина воде и незнатан пад од свега 8 центиметара у
њеном доњем току, учиниле су да се  Јегричка забари .
Слика 30. Водоток Јегричка

Јегричка је богата рибом. Ту су:
шаран, бабушка, црвемперка,
барски караш, деверика, штука,
смуђ, сом, цвергл, чиков, па и
лињак.

Године 2005. Јегричка је
проглашена за Парк природе.

Корисник на територији
општине Жабаљ је Удружење

спортских риболоваца „Младост – Јегричка“, које располаже са 250 метара уређене
обале за пецање и 40 риболовачких места на понтонима у нетакнутој природи.
Удружење нуди посетиоцима и додатне услуге (превоз чамцима, услуге пића,
коришћење роштиља...). У наредном периоду акценат треба ставити на даље уређење
обале (измуљавање, уређење купалишта, изградња стазе здравља, изградња
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осматрачница за посматрање птица, бунгалова, инфраструткуре, проширење
угоститељских услуга...)

- Други део водотока Јегричке на територији општине од чурушког моста до устава је
дато на управљање ДТД „Рибарству“ које на овом делу врши привредни риболов.

2. Меандер Стара Тиса – највећи меандер Тисе, дуг 24 км. Чиста вода, богата
рибним врстама (смуђ, сом, шаран...) и бројним птичијим врстама које су своје
станиште нашле у богатој приобалној вегетацији. Изузетни услови за спо ртове на води.
Старалац парка је ЈП „Комуналац“ из Бечеја.

3. Меандер Врбица – меандер Тисе, дуг око 2 км, удаљен од асфалтног пута, богат
рибом, обилује чистом водом, представља оазу за авантуристе. У околини је велики
број живих салаша који се могу валоризовати, а у плану је изградња еко кампа.

4. Азил за животиње - Моникин салаш – на западној страни Ђурђева, некадашњи
дом породице Пушкаш, која је ту држала ветрењачу од 1914. године, купује Моника
Брукнер 1997. године и  започиње на салашу стварање Азила за напуштене и угрожене
животиње. Изграђени су кавези за птице и боксови за псе, штале за магарце и коње,
ограђени простори за дивље животиње са условима идентичним њиховим природном
стаништима. Један је од највећих азила ове врсте у региону, а финансира се углавном
донацијама из иностранства.

5. Ратарска и сточарска производња – гаје се све врсте житарица и индустријског
биља и узгајају се свиње, краве, овце, козе и живина. Недовољна израда одговарајућих
финалних производа (сир, млеко, брашно итд...) , који се могу пласирати у туризам ( ова
тема је детаљније обрађена у делу који се односи на пољопривреду).

6. Река Тиса - протиче кроз општину у дужини око 31 км, представља велики
потенцијал, али тражи и огромна улагања. Приобаље обилује густом вегетацијом, која
пружа уточиште бројној дивљачи, те ј е ово једно од најбогатијих ловишта. Један део
обале код Жабља је узурпиран дивљим викенд насељем.  Тиса још увек има статус
међудржавне реке, добијањем статуса међународне реке, изградња пристана и привеза
свакако би довела до развоја туризма на самој рец и, али и у приобаљу. Шансу за
уређење приобаља и развој туризма на овој реци, имамо у сарадњи са другим потиским
општинама,  радом на заједничким пројектима и привлачењу средстава из ЕУ.

7. Ловишта

Општина Жабаљ има два ловишта: Стара Тиса са 40 000 ха и Ајлаш са 16 000
ха. Лови се: срна, зец, дивља свиња, фазан, дивља патка, препелица. Ловиштем
газдује ЛУ „ Срндаћ“ из Жабља, преко своје четири секције у четири насељена места .

Изузетно богата ловишта, која привлаче бројне стране ловце, али они остављају у
општини минимална средства, јер боравак остварују ван општине. Задатак је задржати
их у општини.
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4. Спортско-рекреативни објекти као туристички потенцијали

1. Голф терен – један од првих голф центара у земљи започет пре десетак година ,
али његово пуштање у рад било је безуспешно, јер су обустављени радови на даљем
обогаћивању садржаја тако да је годинама био затворен. Променом власника
настављени су радови и планира се његоро пуштање у рад ове године као и даља
изградња. Завршетком овог спортско -туристичког комплекса добио би се јединствен
голф центар у региону.

2. Спортска хала у Жабљу – иако грађена двадесетак година радови су приведени
крају. Једна је од највећих у околини и као таква може послужити за бројна спорска
такмичења, али и друге догађаје

3. Хангар са прилазом на воду у Чуругу – званично уврштен у тренинг центар
Веслачког савеза Србије изграђен у 2008. години из средстава Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину и средстава Веслачког савеза Србије.

( ова тема је детаљније обрађена у делу који се односи на спорт )

8.4.2. Дефинисање проблема и дијагноза стања у сектору
туризма:

На основу SWOT анализе сектора туризма 15, дефинисана је дијагноза стања и утврђени
су следећи проблеми:

 неедуковано становништо - неинформисано о предностима и пр облемима, које
доноси туризам, као привредна грани слабо развијена у општини, па и рагиону.

 недостатак стручних људи у челним институцијама туризма и привреде – што је
последица добро знаног вишегодишњег запошљавања у државним органима .

 лоша инфраструктура - најзначајнији проблеми се везују за инфраструктуру
(вода, канализација, путеви, пратећа инфраструктура)

 дивља насеље на обали Старе Тисе, као једном од два основна потенцијала за
развој туризма

 неадекватни и малобројни смештајни капацитети – који говоре о непостојању
туристичког развоја у општини и региону у протеклом периоду.

 непрепознавање сеоског туризма у закону и немогућност категоризације
аутентичних сеоских објеката

 недовршени спортски објекти – од којих су неки започети и пре 20 година.
 проблем препознавања манифестација – велики број разних манифестација,

неконкурентних на тржишту, лоша организација истих и проблем финансирања.
 проблем координације унутар паркова природе због нерешених правних односа

између стараоца и корисника
 слаба промоција и пропаганда постојећих производа

15 Свот анализа сектора туризма, анекс
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Дијагноза стања – кључни проблеми:

 Инфраструктура, што је последица неулагања у исту у протеклим годинама и
лоше организоване локалне политике у односу на туризам као делатност ( с
обзиром на значајне природне ресурсе) у претходном периоду,

 У општини постоји, од новембра 2007. године, Туристичка организација, која је
покренула питање туризма у општини, пре тога се нико није озбиљније бавио
овим питањем,

 У општини не постоји ниједна туристичка агенција ,
 У општини постоји око 10 људи са дипломом неког од туристичких факултета,

али већина не поседују искуство рада у туризму, незапослени су или р аде у некој
другој делатности (поједини су запослени у Новом Саду у туристичким
агенцијама),

 Парк природе „Стара Тиса“ оскудева са инфраструктуром (објекат за стационар
чувара, привези...), а ту је и проблем организовања рада самог парка ,

 Парку природе „Јегричка“ недостаје део пратеће инфраструктуре ( трим стаза,
тоалети, плажа...),

 Нерегистрована приватна домаћинства која пружају сме штај,
 Не постоји комисија за категоризацију приватног смештаја ,
 Недовољна пропаганда.

8.4.3. Закључак:

Решавањем проблема везаних , пре свега, за инфраструктуру, као основу
туристичког развоја, едукацијом потенцијалних пружаоца услуга у туризму,
проширењем смештајних капацитета кроз приватни смештај у сеоским
домаћинствима, добром организацијом послова у парковима природе и добром
промоцијом, као и јачањем приватног сектора може се доћи до бољег живота
грађана у општини, кроз запошљавње незапослен их чланова сеоских
домаћинстава и других у привредним гранама на које се наслања туризам
(пољопривреда, поједине индустрије, саобраћај...), пласирање пољопривредних
производа кроз туризам и свакако лепшег и уређенијег простора за живот.

Решавање ових проблема мора кренути иницијативом локалне
самоуправе и њених надлежних служби. За решавање кључног питања
инфраструктуре, мора се радити пре свега на пројектима и тр агати за изворима
финансирања. За кадровске и организационе проблеме опет је локална
самоуправа та која запошљава људе и организује службе, које после треба да
координирају са осталим туристичким актерима.

Уколико се не приступи решавању проблема (инфраструктура, кадрови.. .)
и не настави тек започети развој туризма у општини , сеоска домаћинства остаће
на постојећим приходима, у порасту ће бити, незапосленост, као и већ изражене
миграције према граду, а временом губиће се и традиција и идентитет сеоске
средине на овом простору.
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8.4.4. Стратешке препоруке :

 Већи ангажман локалне самоуправе, на обезбеђивању н еопходне
инфраструктуре, пре свега код стварања основних ус лова за туристички
развој     (просторни план, као полазни документ), а затим пројеката в езаних
за воду и канализацију (основ сваког развоја), струју и путеве, које пре свега
немају салаши, а неопходно их је валоризовати, како би се очувао
традиционални начин живота и обезбедио опстанак тих домаћинстава кроз
додатне приходе од туризма. Ту су и пројекти везани за уређење приобаља
Старе Тисе и Јегричке. Ангажовање на формирању јавног предузећа од
стране 3 општине, које би се бавило очувањем Парка природе „Стара Тиса“,
завршило објекат за стационар чуварске службе, привеза, обезбедило чамце
за рентирање. Пружити помоћ  у проналажењу средстава Удружењу „Младост
– Јегричка“ да уради пратеће садржаје на Јегричкој ( трим стаза, видиковац).

 Радити обуке за људе, који се одлуче за бављење туризмом. Упознати их са
законским оквирима и могућностима .

 Утицати на локалну самоуправу да изврши реорганизацију запослених у
туристичкој организацији и одељењу за привре ду, као и да утиче на надлежне
органе за што брже доношење закона и правилника за сеоски туризам или
давања надлежности за те послове локалној самоуправи.

 Формирати Општинску комисију за категоризацију објеката, извршити
регистрацију лежаја физичких лица, пољопривредних газдинстава који желе да
издају вишак простора и тако надоместити недовољне смештајне
капацитете у општини.

 Организовати водичку службу у општини .
 Издефинисати постојеће туристичке производе, који ће бити препознатљиви

на све захтевнијем туристичком тржишту и радити на њиховој
конкурентности.

 Преиспитати и дефинисати манифестације по којима наша општина може
бити препознатљива, улагати у исте (пливање за крст часни, Код чурушке
ветрењаче, Дани овчара,  Пауново перо, Чурушка регата, Дани поврћ а,
Шкембијада, Ноћи младог вина, Сајам стоке Јужнобачког округа).

 Агресивнија пропагандна активност, коришћење маркетиншких потеза за
привлачење туриста (платиш 1 добијеш 2 и сл.), наступ на сајмовима са
комплетном понудом, прављење презентација .

 Прављење рецептивних аранжмана за тржиште.
 Сарадња са надлежним институцијама  пре свега министарствима и

покрајинским секретеријатима (економије и регионалног развоја,
пољопривреде, културе)

 Конкурисати за субвенције и кредите код појединих надлежних институција.

8.4.5. Специфични циљеви :

1. Повећање укупног туристичког промета и броја ноћења ( у постојећим
објектима и сеоским домаћинствима ). Тек када имамо ноћење, можемо
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говорити о озбиљнијем приходу од туризма, а то ћемо постићи анимирањем
посетилаца и гостију додатним садржајем, привлачењем спортиста...

2. Стварање ефикасне туристичке организације, са добром водичком службом,
која ће моћи успешно да координира рад туристичких актера и заједно са њима
врши пропагандну активност.

3. Повећати број лежаја у општини, категорис ати сеоска домаћинства, јер ће на
тај начин она доћи до додатних прихода, а и општински буџет, преко
боравишне таксе.

4. Даље развијање ловног и риболовног туризма, кроз повећање додатних
садржаја и одржавања и унапређење квалитета постојећих, како би се
задржали постојећи и привукли нови гости.

5. Унапређење услова за спортове на води, што ћ е омогућити већи прилив
спортиста.

6. Општина препознатљива по следећим манифестацијама током године:
вертеп, пливање за крст часни, Код чурушке ветрењаче, Дани овчара, Чурушка
регата, Сточни сајам, Шкембијада, Ноћи младог вина, Дани поврћа. Управо ове
манифестације треба да буду мотиви доласка значајнијег броја гостију у
општину, и то је прилика да сви актери остваре значајније приходе.

7. Инфраструктурно опремање насеља ( вода, канализација, струја, путеви), као
основе сваког, па и туристичког развоја.

8. Позиционорање општине Жабаљ на туристичкој мапи, као битне дестинације,
испуњавањем претходних циљева и одговарајућим пропагандним средствима,
пре свега представљањем на битним сајмов има у земљи и региону

8.4.6. Специфични задаци16:

- Формирати Комисију за категоризацију у локалној самоуправи до краја 2010. године.
- Пописати заинтересована домаћинства за категоризацију до краја 2010. године.
- Ускладити систематизацију радних места у Туристи чкој организацији до краја 2009.

године.
- Урадити пропагандни материјал, који ће повремено ( 1-2 пута годишње) бити

штампан (пратећи настале промене), од 2010. до 2013. године.
- Наступ  на сајмовима од 2010. до 2013. године.
- Завршити стационарни објекат у Парку природе „Стара Тиса“ до краја 2010. године.
- Преместити и збринути ромско насеље са обале Старе Тисе до краја 2012. године.
- Започети реализацију прве фазе постојећих пројеката (Стари виногради, Јегричка)

до краја 2010. године.
- Формирање инфо-пунктова у Парковима природе „Стара Тиса“ и „Јегричка“, као

најзначајнијим сталним стециштима туриста до краја 2010-2011. године.
- Измуљити водоток Јегричку до краја 2011. године.
- Урадити детаљно испитивање геотермалних вода и испитати могућност њихове

примене  до краја 2013. године.

16 Акциони план сектора туризма , анекс 15
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ЕКОЛОГИЈА

8.4.1. Анлиза стања сектора екологије :

Унапређење и заштита животне средине општине Жабаљ планира се и одвија у
складу са принципима одрживог развоја који представља систем техичко -технолошких,
економских и друштвених активно сти у укупном развоју у којем се на принципима
економске разумности користе природне и створене вредности са циљем да се сачува
и унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће генерације.

Од заштићених природних добара на територији општине Жабаљ налазе се:
Парк природе „Јегричка“ (на територији КО Госпођинци и КО Жабаљ), Парк природе
„Стара Тиса“ код Бисерног острва (на територији КО Чуруг) и „Хумка“ на потезу „Ливаде
- резерват за одржавање генетског фонда“ (на територији КО Жабаљ). На територији
општине Жабаљ постоје и друге природне вредности које  поседују квалитете за
стављање под законску заштиту.

Парк природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва

Одлуком о заштити Парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва меандар са
десне стране  тока реке Тисе на територији општине Бечеј, Нови Бечеј и Жа баљ
стављен је под заштиту као Парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва.

На подручју Парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва установљен је II
степен заштите на површини 21,4948 х a и III режим заштите на површини од 370,2356
хa (значајно природно добро) по категоризацију природних добара (законодавство
Републике Србије).

Према категоризацији  природних добара  и класификацији  светске уније за
заштиту природе ово добро спада у V категорију - заштићени морски/копнени предео,
подручје одржавања екосистема (Category V-Protected Landscape/Seascape). Укупна
површина Парка „Мртва Тиса“ износи 391 хa 73а 04 м2, а структуру власништва у
односу на укупну површину у 74% чини друштвено власништво, државно влас ништво
21%, а приватно 3%.

Парк природе "Јегричка"

Одлуком о стављању под заштиту Парка природе „Јегричка“ ток Јегричке
стављен је под заштиту као Парк природе „Јегричка“.

„Јегричка“ је у прошлости била природни водоток. Након извршених
регулационих радова овај водоток је подељен на више хидротехи чких целина и данас
носи назив „Канал Јегричка“ који припада Основној каналској мрежи х идросистема
Дунав-Тиса-Дунав, при чему се издваја неколико различитих фаза експлоатације: фаза
снабдевања водом, фаза одводњав ања, фаза одбране од поплаве и фаза излова рибе
у рибњаку „Јегричка“. Укупна дужина „Канала Јегричка“ износи 65 км.

Укупна површина заштићеног подручја Парка природе „ Јeгричка“ износи 1144,81
хa, a целокупна површина добра припада друштвеном власништву.
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На подручју Парка природе „Јегричка“ установљен је II степен заштите на
површини 245,28  хa или 21,43 % заштићене површине и III режим заштите на површини
од 899,53 хa или 78,57% укупне заштићене површине (значајно природно добро) по
категоризацију природних добара (законодавство Републике Србије).

Ово подручје је означено и као међународно значајно станиште птица и биљака
(IPA и IBA подручје).

Заштићена природна добра веома су богата биљним и животињским светом, од
којих су неке од њих под законском заштитом . На приобалним деловима су присутне
инвазивне врсте зељастих и дрвенастих врста чије су карактеристике веома брзо
размножавање услед чега представљају конкуренте врстама које су у тим подручјима
од природе распрострањене.

На површинама које се нередовно ( повремено) косе, као и у атару насеља
присутна је инвазивна алергена биљна врста а мброзија (Ambrosia artemisifolia). Ова
биљна врста проузрокује поленске алергије код особа различитог старосног доба
погоршавајући им здравствено стање и смањујући радну спос обност осетљивих особа.

Евидентиране су велике количине отпада које се одлажу на неадекватан начин
на недовољно уређене депоније без предходног раздвајања и искоришћавања
секундарних сировина, као и формирање великог броја дивљих депонија у самим
насељима и атару.

Лешеви угинулих животиња се не одлажу у јаме изграђене у складу са
прописима, тако да представљају опасност по здравље људи.

Зелене површине у насељима су неравномерно распоређене, а чине их јавне
зелене површине, зелене површине ограниченог кори шћења и зелене површине
специјалне намене. Квалитетне зелене површине имају вишеструку улогу у
свакодневници становника општине Жабаљ: биолошко -санитарну, декоративно-
естетску, културно-образовну,  функцију пасивне, активне рекреације, културних
активности, као и специфине функције у случају непогода и ратних разарања. Свим тим
улогама повећан је значај подизања квалитета и одржавања зелених површина у
насељима, јер је то предуслов еколошки прихватљиве средине за све категорије
становништва.

У насељима је уочљиво интензивно уништавање биљног фонда (дендрофлоре)
услед уклањања грана дрвећа на неадекватан начин чиме се подстиче прекомеран
развој трулежи што за последицу има смањење виталности и декоративности стабала
и убрзано пропадање јединки као и ломове ве ћих грана при олујним ветровима.

Повољни еколошки услови (клима, земљиште, рељеф и вода) омогућавају
развој широког спектра биљних и животињских врста од којих су многе интродуковане
(које се од природе јављају у другим подручјима, а на територији општине Жабаљ су
присутне захваљујући антропогеном утицају и повољним еколошким условима за њихов
развој).
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У насељима је, нарочито  у скорије време , приметан већи број паса луталица за
које не постоји адекватно изграђен азил у коме би у сладу са законским прописи ма биле
збринуте напуштене животиње.

У насељима општине су формирана Еколошка удружења „Јегричка“ (Жабаљ),
„Багрем Бели“ (Госпођини), „Ђурђево“ (Ђурђево) и „Бисер на Тиси” (Чуруг) са циљем
подизања еколошке свести грађана и очувања и унапређења животне сре дине.
Активности удружења су усмерена на популаризацију области екологије, едукацију
младих и уређење зелених површина у насељима (подизање засада дрвећа, уређење
јавних зелених површина и акције уклањања дивљих депонија). Учешће у акцијама
такође узимају директори и наставници са децом основних школа на подручју општине
Жабаљ.

Еколошко удружење „Ђурђево“ из Ђурђева се издваја се веома активним радом
и високом броју чланова удружења (3 850 активних пунолетних грађана и око 600 деце -
ученика Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Ђурђева.

У оквиру општине Жабаљ формирана је Комисија за спровођење програма за
заштиту и унапређење животне средине у општини Жабаљ, чије су активности
усмерене на унапређење комуналне зоохигијене, решавање проблема анималног
отпада, озелењавања насеља и подизања пољозаштитних појасева, активности у
оквиру програма заштите и развоја заштићених природних добара на територији
општине Жабаљ и суфинансирање програма и пројеката еколошких друштава са
територије општине Жабаљ.

На територији општине Жабаљ извршена су појединачна испитивања квалитета
амбијенталног ваздуха и нивоа буке у животној средини (децембар 2007. године), при
чему су вршена одређивања количине аероседимената, суспендованих честица и
садржаја метала, металоида у укупној количини суспендованих честица, чађи, сумпор -
диоксида, азот-оксида, озона и BTEX-a (лако испарљиви ароматични уљоводоници) и
нивоа комуналне буке. Мерна места за одређивање квалитета амбијентаног ваздуха
била су постављена у згради и дворишту општине Жабаљ , а мерно место за
одређивање нивоа комуналне буке у центру насеља Жабаљ. Извршеним мерењима
утврђено је да укупна количина суспендованих честица пелази прописану законску
вредност у свим анализираним узорцима. Сви остали резултати одређивања квалитета
амбијенталног ваздуха  у децембру 2007. године у оквиру су законски прописаних
вредности. Утврђени дневни ниво комунални буке  износио је 66 db (A) (што је за 1
dB(A) више од законом прописаних вредности), а ноћни ниво комуналне буке је 58 db
(A) (што је за 3 dB(A) више од законом прописаних вредности).

Стање квалитета вода нарушава се услед упуштања отпадних вода у септичке
јаме које су непрописно изграђене због чега долази до директног мешања подземних
вода са отпадним водама насталим у домаћинствима.

Квалитет земљишта нарушава се неконтролисаном применом хемијских
препарата за заштиту повртарских и ратарских култура и прекомерном применом
вештачких ђубрива у пољопривреди.

У току је израда Интегралног катастра загађивача на територији општине.
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8.4.2. Дефинисање проблема и дијагноза стања:

На основу SWOT анализе сектора екологије 17, дефинисана је дијагноза стања и
утврђени су следећи проблеми:

1. Заштићена природна добра на територији општине Жабаљ

На територији општине Жабаљ не постоји у довољној мери развиј ено
промовисање значаја заштићених природних добара која се налазе на територији
општине са циљем информисаности становника о њиховој важности и значају.
Еколошко удржење „Ђурђево“ из Ђурђева редовно одржава трибине чије теме
обухватају између осталог и заштићена природна добра која се налазе на територији
општине Жабаљ.

Подручје заштићених природних добара подложно је деградацији насталој
антропогеним утицајима. На подручјима заштићених природних добара уочено је
уништавање биљног и животињског света, недо звољен излов рибе и лов заштићених
врста птица.

2. Истраживања и очување биљног и животињског света на територији општине Жабаљ

Биљни и животињски фонд на подручју општине Жабаљ је разноврстан.
Дендрофлора насеља је разноврсна. Углавном су присутне лишћарс ке врсте дрвећа и
жбуња прилагођене еколошким условима који су присутни на овим просторима.
Примерци дендрофлоре су у великом степену оштећени услед интензивног и нимало
брижног уклањањања грана које представљају сметњу.

3 . Одлагање отпада, дивље депониј е и одлагање животињских лешева

Постојеће депоније су недовољно уређене, а одлагање отпада се врши без
претходног издвајања секундарних сировина. Значајне количине отпада од стране
несавесних грађана се одлажу у канале уз путне правце. Еколошка удружења,
наставници основних школа са децом, уз финансијсу помоћ општине , поврмено
организују акције чишћења како би скренули пажњу на постојећи проблем и дали
учешће у фомирању здраве животне средине за становнике општине Жабаљ.

Сточне јаме које постоје су неадеква тно изграђене и практично неупотребљиве
за ове сврхе. Одлагање животињских лешева се врши на местима на којим такви
поступци представљају опасност по локално становништво (простор уз путне правце,
па понекад и у самом насељу, на јавним површинама). Не пост оји адекватан простор за
одлагање животињских лешева, а који би омогућио уклањање животињаких лешева на
безбедан и здравствено прихватљив начин.

Одлагање отпада на недовољно уређеним депонијама и животињских лешева,
паљење одложеног отпада као и формрање д ивљих депонија различитог састава утиче
на погоршање квалитета вода, ваздуха и земљишта, а самим тим погоршава стање
животне средине и представља претњу за локално становништво

17 Свот анализа сектора екологије, анекс
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4. Амброзија

Био-еколошке особине ове врсте омогућавају јој веома брзо и лак о освајање
територије (дуг период у коме ова врста има способност цветања - од пролећа па све
до јесени), велика количина семена коју продукује једна биљка, семе задржава
способност клијања дуги низ година, веома мале биљке које се развијају у нповољним
условима такође имају способност цветања и продуковања семена. Биљка је осредње
инвазивности и не јавља се на интензивно закоровљеним земљиштима, већ се чешће
среће на подручјима која се повремено одржавају (косе) - поред саобраћајница,
атарских путева, у усевима и на травњацима код којих је период између два кошења
дуг, тако да амброзија успева да се развије до фазе формирања цветова.

Потписан је уговор са овлашћеним предузећем које би у наредном периоду
требало вршити систематско уништавање амброзије механичким и хемијским путем. Не
постоје званични подаци о старосној структури и тенденцији кретања броја становника
осетљивих на полен ове врсте. На територији општине Жабаљ не постоје подаци о
просторној распрострањености амброзије у насељима и атару општине Жабаљ
(мапирање амброзије).

5. Зелене површине у насељима

Однос зелених површина у насељима , према броју становника сва четири
насеља, испуњава постављене захтеве од 25 м2/становнику. Главни идејни пројекат
озелењавања зелене површине у Чуругу, Идејни проје кат уређења канала Девењ у
Ђурђеву и Пројекат подизања пољозаштитних појасева на територији општине Жабаљ
су једина пројектна документација која постоји, а неопходна је за уређење зелених
површина у насељима.

Подизање пољозаштитних појасева у општини је от ежано услед изоравања
простора до путева, који практично и не постоји, а предвиђен је за садњу заштитних
појасева. Досадашњи покушаји садње завршавали су се у великом проценту
неуспешно, јер не постоји начин решавања проблема уништавања садног материјала
од несавесних грађана, као и недостка неге садница у почетном периоду развоја -
заливање, колчење, заштита током зиме од мраза и дивљачи.

Заснивање пољозаштитних појасева додатно је отежано обавезним конкурсом за
доделу садница уз сву пропратну документацију која је потребна за парцеле на којима
се планира садња и обавезном бољом организацијом читавог поступка од учешћа на
конкурсу, до добијања одобрења за доделу садница, као и обавезним делом унапред
решеног проблема квалитетног начина саме садње и система пр авилне неге у прве две
године развоја садног материјала.

На јавним зеленим површинама стање дендрофлоре је нарушено услед
неправилне садње, а потом интензивног уклањања грана.

6. Пси луталице

Небрига и неодговорност власника животиња (животиње које се слоб одно крећу
јавним површинама, а нису вакцинисане против беснила и прописно обележене, потом
напуштене и остављене животиње) , првенствено су узрок повећаном броју паса
луталица који се сакупљају у груше представљајући опасност по становништво
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општине. Поступање са напуштеним животињама захтева посебан третман, укључујући
одређене принципе који се морају испоштовати већ при самаом начину хватања и након
хватања животиње.

Не постоји адекватан простор за даље поступање са напуштеним животињама, а
који би био изграђен и организован у складу са прописима који регулишу ову област.

7. Квалитет воде, ваздуха и земљишта

На подручју општине Жабаљ није успостављен мониторинг квалитета воде,
ваздуха и земљишта. Вршено је појединачно одређивање квалитета ваздуха и нивоа
комуналне буке у насељу Жабаљ, што је недовољно да би се установило стварно
стање мерених параметара чије вредности варирају у току дана, недеље, месеца па и
променом годишњег доба. Насеља су гасификована, а на квалитет ваздуха утичу
малобројана домаћинства са ложиштима и издувни гасови који настају као последица
присутних моторних возила на саобраћајним правцима. Претпоставља се да је
изрженији негативан утицај који се одражава на квалитет воде и земљишта. У јесењем
периоду приметно је значајно повећање заг ађења ваздуха услед паљења велики
количина сакупљене лисне масе и вештачких материјала од стране локалног
становништва.

8. Активно учешће становника у решавању проблема екологије и заштите животне
средине.

Еколошка удружења на територији општине Жабаљ сре ћу се са монгобројним
проблемима од којих су неки: активно укључивање становника у рад друштава, лоша
организациона структура, недостатак финансијских средстава неопходних за успешан
рад и слично.

Решавање свих дефинисаних проблема у области заштите животн е средине
претпоставља решавање проблема финансирања и организације ових активности, као
и израду пројеката неопходних за обезбеђивање финансијских средстава потребних за
извођење пројеката у области заштите животне средине општине Жабаљ.

Еколошка удружења на територији општине Жабаљ срећу се са монгобројним
проблемима од којих су неки: активно укључивање становника у рад друштава, лоша
организациона структура, недостатак финансијских средстава неопходних за успешан
рад и слично.

8.4.3. Закључак:

Општина Жабаљ не поседује израђен Локални еколошки акциони план који би
укључивањем  организација, удружења, стручних кадрова, свих категорија
становништва идентификовао конкретне проблеме на територији општине Жабаљ и
након стручне обраде одредио приоритете, као и конкретан начин решавања истих .

Заштићена природна добра на територији општине представљају недовољно
искоришћен потенцијал за целокупан развој општине и интензивнију сарадњу субјеката
укључених у систем унапређења, очувања и одрживог коришћења ових подруч ја.
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Даљи научно-истраживачки рад и утврђивање састава, као и решавање
проблема нарушавања стања и уништавање постојећег биолошког фонда на територији
општине представља основу очувања и унапређења стања животне средине.

Иако одлагање отпада, животињских ле шева и решавање проблема дивљих
депонија делимично припада другим општинским структурама, негативан утицај на
стање животне средине и локално становништво је евидентан.

Спречавање ширења и уништавање а мброзије организованим и ефикасним
уништавањем од стране овлашћеног предузећа би у наредном периоду требало
показати прве позитивне резултате. Такође, организоване акције грађана су начин да
се ефикасно реши проблем неконтролисаног ширења ове инвазивне биљне врсте.

Уређењем зелених површина у складу са постоје ћом документацијом, израда
документације за нове површине, решавање проблема уништавања постојећег
дендрофонда, унапређење постојећег система одржавања зелених површина
побољшало би се стање животне средине у општини.

Изградња савремено опремљеног простора за смештај напуштених животиња
предуслов је решавања проблема паса луталица и хуманог поступања са напуштеним
животињама.

Успостављањем континуираног мониторинга квалитета воде, ваздуха и
земљишта утврдило би се садашње стварно стање квалитета животне сре дине, што
омогућава постављање даљих смерница  заштите животне средине у општини.

Еколошка удружења грађана су веома значајан сегмент заштите животне
средине у општини. Јачањем, бољом организацијом ових група  и подстицањем
финансирања њихових активности п овећала би се свест локалног становништва о
очувању и значају квалитетног стања њиховог окружења.

Подстицањем обуке стручног кадра који би радио на изради пројеката, израдом
пројеката у оквиру заштите животне средине и решавањем проблема финансирања у
области заштите животне средине на територији општине Жабаљ учинио би се
позитиван корак у оквиру унапређења ове области.

8.4.4. Стратешке препоруке :

1. Доношење Одлуке о изради Л окалног еколошког акционог плана и израда
Локалног еколошког акционог плана у ци љу препознавања и одређивања
конкретних приоритета у области заштите животне средине;

2. Развој заштићених природних добара у сврху развоја туризма у општини и
повезивање унапређења целокупне проблематике стања животне средине са
развојем туризма на територији општине;

3. Стављање под заштиту подручја која поседују посебне карактеристике;

4. Одговарајући третман ларви комараца унутар заштићених природних
добара;
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5. Побољшање система очувања постојећег дендрофонда насеља;

6. Уређење зелених површина у складу са постојећом документацијом и
формирање пољозаштитних појасева у складу са израђеним пројектом
подизања заштитних појасева;

7. Научно-истраживачки рад на утврђивању разноврсности и стања биљног и
животињског света у сврху очувања истог;

8. Јачање еколошких и других удружења грађана која се баве природом;

9. Јачањем и повезивањем интересних група и стручног кадра који се бави
заштитом животне средине и екологије и еколошких удружења;

10. Успостављање мониторинга квалитета ваздуха, воде и земљишта;

11. Успостављање ефикасног система уклањања амброзије;

12. Израда потребне документације (пројеката) рекултивације депонија.

13. Уклањање дивљих депонија ;

14. Решавање проблема напуштених животињa ;

15. Коришћење средстава фондова у области заштите животне средине.

16. Израда и реализација пројеката чији се садржај односи на подручја
заштићених природних добара на територији општине Жабаљ.

17 Решавање проблема неефикасног система управљања и коришћ ење
заштићеног природног добра „Јегричка“.

18. Уређење и промена намене коришћења Шокициног салаша (извиђачког
салаша) ради коришћења (сврха развоја заштите животне средине и
унапређења рада удружења која се баве заштитом животне средине);

19. Увођење система рециклаже и већи степен искоришћавање секундарних
сировина

8.4.5. Специфични циљеви :

1. Дефинисање проблема у области заштите животне средине и одређивање
приоритета у решавању ових проблема активним укључивањем свих
структура у општини: организација, невладиних организација, радних група
састављених од стручњака из разл ичитих области, локалног
становништва доношењем Одлуке о изради локалног еколошког акционог
плана и израдом Локалног еколошког акционог плана;

2.1 Формирање стаза здравља у склопу Парка природе „Јегричка“ и Парка
природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва;
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2.2 Израда пројектне документације и изградња еколошког кампа на
територији КО Ђурђево;

3. Стављање под заштиту подручја Бара Мутњача које се налази на
територији КО Ђурђево;

5.1 Израда био-еколошке основе (катастра дендрофлоре) за парковске
површине у центима насеља Госпођинци, Жабаљ, Ђурђево (за насеље Чуруг
био-еколошка основа је урађена приликом израде пројекта уређења зелене
површине у центру насеља) и на јавним површинама на којима се интензивно
уклања крошња која представља сметњу електричним водовим а);

5.2 Израда био-еколошке основе за главне улице у сва четири насеља и на
основу добијених резултата планиранско вађење и планско подизање дрвореда
у овим улицама (постојећи дрвореди су у лошем стању услед интензивное сече
крошњи);

6.1 Уређење парковске површине у центру Чуруга у склади са израђеним
пројектом озелењавања;

6.2 Израда пројекта рекултивације депоније у Ђурђеву (код хиподрома);

7. Подстицање развоја научно-истраживачког рада на утврђивању
разноврсности биолошког фонда путем распис ивања конкурса и доделом
награда за најбоље радове на постављене задатке;

8.1   Израда и реализација пројеката испитивања екосистема подручја Старе
Тисе у циљу заштите и унапређења биодиверзитета и природних добара;

8.2  Израда и реализација пројеката испи тивања екосистема подручја
Јегричке у циљу заштите и унапређења биодиверзитета и природних добара;

9.1 Јачање еколошких и других удружења грађана која се баве природом
мотивисањем укучивања и активног учешћа грађана у њиховом раду;

9.2  Организовање скупова са циљем информисања и едукације стручног кадра
и чланова  удружења која се баве заштитом природе са територије општине
Жабаљ (на којима би се обрађивале теме из области заштите животне
средине);

10.1  Успостављање мониторинга квалитета ваздуха на мерни м местима
постављеним у сва четири насеља општине Жабаљ два пута годишње;

10.2 Успостављање мониторинга квалитета воде  (мониторинг квалитета
вода унутар заштићених природних добара „Јегричка“ и „Стара Тиса“ код
Бисерног острва);

11. Активно укључивање локалног становништва у систем сузбијања
амброзије на територији општине Жабаљ (у насељима на зеленим
површинама) путем организованих акција кошења и прскања, као и едукације
становништва о штетности амброзије и информисања становништва о
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стању и рапростирању амброзије на територији општине Жабаљ и другим
значајним подацима везаним за овај проблем на територији општине;

12. Израда пројеката рекултивације депонија  ради ипуњавања услова
конкурса за доделу садница пошумљавања;

13.1 Организовање акција чишћења д ивљих депонија  насталих на путним
правцима између насеља (уз путеве) два до три пута годишње;

13.2 Организовање акције и увођење система раздвајања отпада применом и
примена специјалних контејнера за сепарацију отпада по врстама и одвајање
секундарних сировина;

13.3 Информисање локалног становништва и имплементација система
коришћења биолошког отпада (лисне масе, отпадака од хране и сл.) у
поступку компостирања;

14. Почетак израде пројектне документације и изградња азила;

15. Анализа могућности коришћења средстава фондова, идентификација
приоритета и формулисање предлога пројеката у области заштите
животне средине, обука кадра који би радио на изради Предлога пројеката и
припрема Предлога пројеката.

16.Израде и почетак реализације пројеката чији се садржа ј односи на подручја
заштићених приородних добара Парка природе „Јегричка“ и Парка природе
„Стара Тиса“;

8.4.6. Специфични задаци 18:

1.1 До краја 2010. године донети Одлуку о изради Локалног еколошког
акционог плана;

1.2 До краја 2013. године започети израду еколошког акционог плана;

2.1.1 До краја 2010. године детаљније разрадити план формирања стазе
здравља у оквиру Парка природе „Јегричка“ и Парка природе „ Стара Тиса“ код
Бисерног острва -одређивање локације и припрема пројектне документације;

2.1.2. Започети са реализацијом пројекта стаза здравља у оквиру Парка природе
„Јегричка“ и Парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва до краја 2013.године ;

2.2.1. До краја 2011. године започети са израдом пројекта и прикупљањем
пројектне документације потребне за реализ ацију пројекта еко-кампа на територији КО
Ђурђево;

2.2.2 До краја 2013. године започети са реализацијом и изградњом еко кампа на
територији к.о Ђурђево;

18 Акциони план сектора екологије, анекс 17
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3.Стављање под заштиту подручја „Бара Мутњача“ које се налази на територији
КО Ђурђево до краја 2012. године;

5.1.1. До краја 2010. године израдити био -еколошку основу за парковску
површину у центру насеља Госпођинци;

5.1.2 До краја 2011. године израдити био-еколошку основу за парковску
површину у центру Жабља;

5.1.3 До краја 2012. године израдити био -еколошку основу за парковску
површину у центру насеља Ђурђево;

5.2.1 До краја 2012. године започети радове на изради биоеколошке основе и
планског обнављања дрвореда у главн им улицама Чуруга и Госпођинаца;

5.2.2 До краја 2013. године започети радове на изради биоеколошке основе и
планског обнављања дрвореда у главним улицама Ђурђева и Жабља;

6.1 До краја 2013. године извести радове на уређењу зелене површи не у центру
Чуруга у складу са Главним пројектом уређења зелене површине у центру Чуруга;

6.2 До краја 2012. започети са израдом пројекта рекултивације депоније у
Ђурђеву (код хиподрома);

7.1 До краја 2012. године установити и почети са одржавањем  конкурса за
најбоље радове у области заштите животне средине на задате теме;

7.2 До краја 2012. године установити и организовати скупове за стручни кадар и
чланове удружења  са територије општине Жабаљ која се баве заштитом животне
средине;

8.1.1 До краја 2011. године успоставити испитивање екосистема подручја Старе
Тисе у циљу заштите и унапређења биодиверзитета и п риродних добара (спровођење
научно-истраживачких испитивања - испитивање микробиолошког састава, испитивање
планктона, испитивање хемијског састава, мониторинг флоре и фауне) према
разрађеним фазама активности и задацима испитивања;

8.2.2 До краја 2013. године успоставити испитивање екосистема подручја
Јегричка у циљу заштите и унапређења биодиверзитета и природних добара
(спровођење научно-истраживачких испитивања-испитивање микробиолошког састава,
испитивање планктона, испитивање хемијског састава, монито ринг флоре и фауне)
према разрађеним фазама активности и задацима испитивања;

9.1 До краја 2012. године започети са мерама планираним са циљем јачања
удружења грађана;

9.2 До краја 2013. године установити редовна усавршавања стручног кадра и
чланова удружења која се баве заштитом  животне средине;

10.1 У периоду од 2010. до 2013. године успоставити мониторинг квалитета
ваздуха на мерним местима постављеним у сва четири насеља општине Жабаљ два
пута годишње;
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10.2   У периоду од 2010. до 2013. године успоставити мониторинг квалитета
воде  (мониторинг квалитета вода унутар за штићених природних добара „Јегричка“ и
„Стара Тиса“ код Бисерног острва);

11. До краја 2013. године установити, организовати и спроводити организоване
акције локалног становништва механичко г и хемијског уништавања амброзије;

12. Почетак израде пројеката рекултивације депонија  ради ипуњавања услова
конкурса за доделу садница пошумљавања до краја 2011 . године.

13.1 До краја 2010. године установити и спроводити акције чишћења путних
праваца два до три пута годишње - пролећно и јесење чишћење;

13.2 До краја 2011. године у насељима општине поставити специјалне контејнере
за раздвајање по врстама отпада;

13.3 До краја 2011. године увести едукацију локалног становништва о систему
коришћења биолошког отпада (лисна маса, остаци од хране и сл.) и практичну примену
компостирања на територији општине Жабаљ;

14. Одређивање локације, израда потребне документације за изградњу и почетак
извођачких радова на изградњи азила до краја 2013. године.

15.1 До краја 2012. године одредити групе и вршити обуку кадра који би био
укључен у процес израде предлога пројеката;

15.2 У наредном периоду пратити могућности коришћења средстава фондова;

15.3 У периоду до краја 2013. године формулисати предлоге пројеката и
идентификовати приоритете у области заштите животне средине;

15.4 До краја 2013. године вршити припрему предлога пројеката према
одређеним приоритетима;

15.5 Припрема пројектне документације до 2013. године (финансијске, економске
анализе, неопходне дозволе и слично);

16.1 Припрема пројеката чији се садржај односи на подручја заштићеног
природног добра „Јегричка“ и почетак реализације истих до краја 2013. године ;

16.2  Припрема пројеката чији се садржај односи на подру чја заштићеног
природног добра „Стара Тиса“ код Бисерног острва и почетак реализације истих до
краја 2013. године.
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8.5. Образовање, спорт и култура
ОБРАЗОВАЊА

8.5.1. Анализа стања у сектору образовања:

Најстарији подаци о постојању школа на територији општине Жабаљ говоре о
веома дугој традицији која датира из 1730. године (у Чуругу) и 1735. године (у Жабљу).
Почетком XX века помиње се и постојање  „забавишта“ при школи у Жабљу као почетак
предшколског васпитања и образовања.

Кроз више од два века постојања обрзовних установа на територији опш тине
Жабаљ образовни систем у општини израстао је у мрежу основних школа која покрива
сва насељена места, мрежу предшколских објеката са целодневним и полудневним
боравком у сваком месту и средњошколским центром за више образ овних профила у
седишту општине.

Предшколство

Предшколска установа „Детињство“ Жабаљ покрива предшкоилско васпитање и
образовање у насељеним местима Жабаљ, Ђурђево и Госпођинци и у 2008/2009 .
години има укупно 506 деце од чега је 220 деце на целодневном боравку , распоређених
у 8 васпитних група и 286 деце на полудневмом боравку , у 11 група. Установа има 40
запослених . У Чуругу се налази спомен вртић који функциониче при основној школи
„Ђура Јакшић“ и има укупно 233 деце , распоређених у 10 група, од чега је на
целодневном боравку 95 деце, у 4 групе и 138 деце на полудневном боравку, у 6 група.
Број запослених у овом вртићу је 20.

Број рођене деце у општини не показује повећање у последњих неколико година,
али је приметно повећање потребе родитеља за збрињавањем деце у целодневни
боравак, те се број деце у предшколским установама повећава.

Основно образовање

У сва четири насељена места постоји основна школа.

ОШ „Жарко Зрењанин“ Госпођинци - школа је смештена у две зграде које су
међусобно повезане. Затворена површина од 2 498 м2 довољна је за несметан рад, док
је око 3 800 м2 отвореног простора довољно за одмор и рекреацију ученика. За
обављање предметне наставе, просторни услови су добри, а просторије су опремљене
функционалним намештајем, помоћно -техничким средствима и припремним
просторијама.

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево - школски простор обухвата два међусобно
повезана објекта, атриум и школско двориште , које је мањих димензија него што
важећи прописи дозвољавају. Школски полигон није у склопу школске зграде. У току је
изградња затворене фискултурне сале, изгардња кабинета за ликовну културу и
техничко образовање, а неопходно је и проширење школског дворишта

ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг – спада међу најстарије школе у Војводини, сви објекти ,
у којима се одвија настава, лоцирани су у самом центру Чуруга. У оквиру школе постоји



Стратегија развоја општине Жабаљ

- 68 -

школска сала за споровођење наставе физичке активности. Из средстава месног
самодоприноса започета је изградња одвојеног објекта од 5 учионица, 3 припремна
кабинета и спортске сале, али је изградња стала због недо статка средстава. Уз помоћ
фонда за капитална улагања и локалне самоуправе очекује се наставак изградње.

ОШ „Милош Црњански“ Жабаљ – настава се одвија у три објекта, која се налазе
у оквиру школског  дворишта. Школа располаже са спортским теренима који су у
адекватном стању. Кабинети за обављање наставних активноости су адекватном стању
и нису просторно ограничени. Постоји хол већег простоар а, који служи и за обављање
ваннаставних активности.

Средње образовање

Средња мешовита школа „22 октобар“ – обавља своју делатност на две локације
у Жабљу. Све учионице, кабинети и канцеларије опремљени су неопходним
намештајем у складу са нормативима. Школа је мешовитог профила . У оближњим
градовима постоји шири спектар профила, али они су недоступни већини деце са
територије општине, због високих путних трошкова и због тога је неопходно проширење
броја профила у средњој школи у Жабљу. За повећање броја разреда нужно је
проширити школски простор и обезбедити финансијска средства за упошљавање
наставничког кадра.

Средња школа „22 октобар“ у Жабљу бави се образовањем кадрова из подручја:
машинство и обрада метала,гимназија општег типа, економија, право и
администрација, трговина, угоститељство и туризам. Број запослених у средњој школи
је 68.

8.5.2. Дефинисање проблема и дијагноза стања у сектору
образовања:

На основу SWOT анализе сектора образовања 19, дефинисана је дијагноза стања и
утврђени су следећи проблеми:

 ПУ „Детињство“ - недостатак простора у Ђурђеву и Жабљу, велике
групе деце су узрок неадекватног рада васпитача, неадекватне
кухиње; у објектима у Госпођинцима и Ђурђеву не постојање
могућности збрињавања деце јасленог узраста.

 ОШ „Милош Црњански“ Жабаљ - школска зграда са три објекта
смештена је у самом центру, што представља велики проблем деци
са обода Жабља, који до школе морају да пешаче и 4 км, а не пост оји
организован превоз ученика. Иако је школа окружена парковима,
близина прометних саобраћајница чини дола зак деце на наставу
прилично небезбедним. Објекат у којем се одвија настава за децу са
посебним потребама је у лошем стању, намештај је стар, па је
неопходно извршити адаптацију  и опремање простора. Настава
физичког се одржава у заједничком простору са различитим
узрастима. Потребно је адаптирати простор „Партизан“ , који је у
склопу основне школе, ради одржавања физичке активности деце.

19 Свот анализа, анекс 8
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 ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг - недостатак издвојених одељења
представља велики проблем за децу из најудаљенијих делова Чуруга.
Постоји неадекватан санитарни чвор. Недостатак адекватног простора
за обављање кабинетске наставе.

 ОШ „Жарко Зрењанин“ Госпођинци - фискултурна сала не постоји,
часови физичког васпитања обављају се на оближњем спортском
терену, а у случају лоших временских услова у инпровизо ваним
учионицама. Радионица за извођење техничке наставе није
опремљена потребним алатом, прибором и машинама.

 ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ђурђево - недовољан простор школског
дворишта, школски полигон, није у склопу школске зграде .

 СШ „22.Октобар“ Жабаљ - недостатак кабинетског простора за
одржавање наставе и недостатак наставног кад ра.

8.5.3. Закључак:

Општина Жабаљ има потпуну покривеност мрежом предшколских установа,
основних и средњих школа и адекватан наставни кадар. Располаже са основним
простором за наставне активности, осим за одржавање наставе физичког васпитања, а
за кабинетску наставу недостају дидактичка средства.

Потребно је решити имовинске прав не односе и адаптацију постојећих објеката у
предшколским установама, основним школама и у средњој школи.

8.5.4. Стратешке препоруке :

1. Повећање капацитета и квалитета услуга у предшколским установама
2. Повећање квалитета образовања и васпитања деце у основним школама
3. Праћење потреба општинске привреде за одређене профиле и усклађивање

профила у средњој школи са тим потребама

8.5.5. Специфични циљеви :

1. Повећање капацитета у предшколским установама, отварање нових група,
представља могућност за целодневни боравак деце у вртићима што доводи
до смањења броја деце у групама и на листи чекања.

2. Повећање квалитета образовања у основним школама има за циљ повећање
броја ваннаставних активности, што подразумева и едукацију наставног
особља.

3. Побољшати услове рада са децом са посебним потребама
4. Стварање могућности за преквалификацију н запослених у средњим школама

у циљу стицања знања и вештина уз сарадњу са стручним кадром из
одређених области.
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8.5.6. Специфични задаци20:

1.1. Обезбедити локацију и неопходну пројектну документацију за изградњу
вртића у Ђурђеву до краја 2011. године.

1.2. Пронаћи локацију и обезбедити пројектну документацију за изградњу јаслица
у Жабљу или измештање припремног програма у други простор до краја
2011. године.

1.3. Оспособити централну кухињу у вртићу ради уједначавања услова и
квалитета исхране деце, до краја 2014. године.

2.1. Обезбедити средства за стручне едукације наставног особља у виду
семинара до 2011. године.

2.2. До краја 2011. године створити услове за повећање броја активности за децу
у основним школама.

3.1. Основати педагошко психолошке службе за рад са децом са инвалидитетом
до 2011. године.

4.1. Од 2011. до 2012. године израдити одређене програме за преквалификацију
у средњим школама у складу са потребама тржишта рада и анализом стања
у привреди.

СПОРТ

8.5.1. Анализа стања у сектору спорта:

На територији општине Жабаљ, тренутно постоји 25 различитих спортских
клубова, који се такмиче у одређеним лигама. Већина спортских клубова, поред
сениорских селекција, у рад је укључила и најлмлађе категорије узраста, које
представљају сигуран ослонац за будућност спорта и постојање одређених клубова. У
спортским клубовима је тренутно укључено око 900 спортиста, различитих узраста  и
категорија. Сви клубови раде на постојећим отвореним и затвореним теренима, који су
већ у подмаклим фазама за реновирање и проширивање.

Једино у Жабљу постоји спортска хала, која не може да одговори сви захтевима
за рекреационе и такмичарске потребе.

У свим местима општине Жабаљ, највише деце и омладине  је укључено у
фудбалске клубове: фк „ЖСК“ Жабаљ, фк „Хајдук“ Чуруг, фк „Бачка“ Ђурђево и фк
„Јединство“ Госпођинци. Фудбалски клубови се такмиче у нижим зонским  лигама, где
имају запажене улоге. Најуспешнији кл уб у општини Жабаљ је рк „Хајдук“  Чуруг, који се
такмичи у другој лиги савезног ранга, где има запажену улогу и место. Рк „Хајдук“  Чуруг
и рк „ЖСК“ Жабаљ имају дугу традицију која је дужа од 50 година и квалитетан играчки
потенцијал, што говори о доброј рукометној средини.

Са великим успехом ради шаховски клуб „Хајдук“ из Чуруга, који је основан
давне 1946. године. Велики понос шаховског клуба су млађе категорије, које
континуирано постижу изузетне резултате на државном и покрајинском нивоу.

20 Акциони план сектора образовања, анекс 9
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Голф терен – један од првих голф центара у земљи започет пре десетак година ,
али његово пуштање у рад било је безуспешно, јер су обустављени радови на даљем
обогаћивању садржаја тако да је годинама био затворен. Променом власника
настављени су радови и планира се његор о пуштање у рад ове године као и даља
изградња. Завршетком овог спортско -туристичког комплекса добио би се јединствен
голф центар у региону.

Хангар са прилазом на воду у Чуругу – званично уврштен у тренинг центар
Веслачког савеза Србије изграђен у 2008. го дини из средстава Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину и средстава Веслачког савеза Србије.

Сви клубови у општини се суочавају са истим проблемима, недостатком
финансијско-техничких средстава, што доводи у питање и само постојање клубова.

Оснивањем спортског савеза општине Жабаљ, проблеми спортских клубова би
требало да имају јачи одјек и веће разумевање у руководећим структурама општине
Жабаљ, јер је спорт прави гарант за здрав начин живота и прав илно усмеравање деце
и омладине.

8.5.2. Дефинисање проблема и дијагноза стања у сектору
спорта:

На основу SWOT анализе сектора спорта 21, дефинисана је дијагноза стања и утврђени
су следећи проблеми:

 У Ђурђеву и Госпођинцима не постоји сала за физичке активности , часови
физичког обављају се на оближњем сп ортском терену, а у случају лоших
временских услова у инпровизовваним учионицама. Радионица за извођење
техничке наставе није опремљена потребним алатом, прибором и машинама.

 Школски полигон, није у склопу школске зграде. Н еопходно је и проширење
школског дворишта.

 Друга места немају затворене јавне спортске терене, што изазива велике
тешкоће за рад спортских клубова и организовање такмичења. Сви клубови
суочавају се са недостатком финансијских средстава у тој мери да то доводи у
питање и даље функционисање клубова.

8.5.3. Закључак:

Побољшањем финансијских  и техничких услова, до бром стртегијом развоја
спорта, добром пропагандом и афирмацијом младих, општина Жабаљ би
представљала снажну спортску општину у покрајини, јер квалитет, положај и природна
богаства то омогућавају.

21 Свот анализа сектора спорта, анекс 10
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8.5.4. Стратешке препоруке :

1. Повезивање спортских клубова и удружења са пре дшколским установама,
основним и средњим школама кроз сарадњу са Спортским савезом.

2. Популаризација базичних спортова (атлетике, гимнатике и пливања), са
посебним акцентом на развијање школског и женског спорта.

3. Едукација тренера уз посвећивање пажње тренажном процесу млађих
категорија.

4. Оспособљавање отворених и затворених спортских терена за школ ски спорт и
колективне спортове до краја 2014. године у свим насељеним местима
општине Жабаљ.

5. Изградња велодрома - бициклистичке стазе, атлетске стазе, стрељане.
6. Обнова стрељане у Чуругу.
7. Изградња бициклистичке стазе на релацији Жабаљ -излетничко насеље на Тиси

(стари пут за Зрењанин), и дуж регионалних путева, Ђурђево-Жабаљ и
Госпођинци-Жабаљ у дужини од 40 км.

8.5.5. Специфични циљеви :

1. Остваривање сарадње спортских клубова и удружења са Предшколском
установом „Детињство“ са четири основне школе и С редњом школом „22.
Октобар“, уз посредовање и већи ангажман спортског савеза општине Жабаљ,
ради повећања заинтересованости педшколске и школске деце за спорт и
ради укључења у спортске клубове, а чиме би се створила база за развој
сениорског спорта, код деце развио спортски дух и усадиле навике здравог
начина живота.

2. Популаризација атлетике, пливања и гимнастике као базичних спортова у
циљу подизања свести код деце, омалдине и родитеља о значају физичке
активности за здравствени и психофизички развој и о кавлитетног начина
живота.

3. Укључивање женске популације у активно и рекреативн о бављење спортом и
превентивно утичући на спречавање појава болести ове популације.

4. Унпређивање стручног рада у сфери спорта у сврху добијања стручног,
едукованог, тренерског кадра за рад са децом .

5. Изградња нових и адаптација пoстојећих спортских терена на територији
општине у циљу стварања услова за школски, професионални, аматерски и
рекреативни спорт.

6. Повећање заинтересованости локалног становништва за рекеативно
бављење спортом као педуслов очувања здравља кроз повећану физичку
активност.

8.5.6. Специфични задаци22:

1.1. Перманентна сарадња спортског саваза општи не Жабаљ и школских институција
до 2011. године.

22 Акционо план у сектору спорта, анекс
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1.2. Оформити стручан тим људи до краја 2010. године од минимум 5 чланова који
би се бавили стратешким питањима, помагали рад спортског савеза .

1.3. Штампање и дељење флајера, минимум 1 000 комада годишње, одржавање
родитељских састанака, минимум два до три састанка годишње у циљу
промовисања постојећих спортских клубова предшколским установама као и
установама основне и средње школе , од 2010. године..

2.1. Организовање школица гимнастике и атлетике за децу педшколског и школског
узраста у фискултурним салама, до краја 2011 . године.

2.2. Образовање школских, спортских, атлетских и гимнастичких секција до краја
2011. године.

2.3. Организовати превоз школске деце до затвореног базена у Новом Саду или
Бечеју, једном месечном у току школске године почев од 2010. године.

2.4. Набавка гимнастичких справа за потребе основне школе у Жабљу и Ђурђеву,
минумум за једну школу до краја 2010. године.

2.5. Организовање школских такмичења у атле тици и гимнастици на територији
општине и на окружном нивоу, мнимум једном годишње од 2010. године.

2.6. Оспособљавање постојећих атлетских терена у свим школама општине до 2011.
године.

3.1. Оснивање женских клубова у основним и средњим школама до 2012. године на
територији општине Жабаљ.

3.2. Едукација женске популације о значају физичке активности у преве нцији
остеопорозе, гојазности, деформитета кичме и равних стопала болести
кардиоваскуларних система, минимум 5 трибина годишње од 2010. године.

4.1. Перманентна едукација тренера у општини у областима базних спортова и
спортова са лоптом, минимум два пута годишње од 2011 . годишње.

5.1. Завршетак спортске хале у Жабљу до 2013. године.
5.2. Завршетак фискултурне сале у Чуругу до краја 2011. године.
5.3. Изградња минипич терена у школском дворишту основне школе у Жабљу до

2010. године.
5.4. Изградња трим стаза дужине минимум 3 км, поред Мртве Тисе у Чуругу и

Јегричке у Жабљу (или у пионирској шумици у Жабљу) , до краја 2011. године.
5.5. Санација сале „Партизан“ у Жабљу, до краја 2012. године
5.6. Уређење хиподрома у Чуругу и Ђурђеву до краја 2014. године
5.7. Уз сарадњу са министарством спорта и надлежним покрајинским секретаријатом

уредити приобаље Мртве Тисе и и зградња просторија тренинг центра за
веслаче у сврху стварања услова за развој веслачког спорта и организовање
републичких и међународних веслачких такмичења до 2012. године.

5.8. Адаптација великих фудбалских ст адиона у сва 4 насељена места до 2014.
године.

5.9. Адаптација малих спортских терена у сва 4 насељена места до 2014. године.
5.10. Изградња отвореног базена на Копову у Жабљу до краја 2012. године
6.1. Уређење подрума Основне школе „Ђура Јакшић“ у Чуругу и отварање фитнес

центра до краја 2012. године.
6.2. Отварање фитнес центра са теретаном у Ђурђеву и Госпођинцима до 2012.

године.
6.3. Уређење приобаља Јегричке, Мртве тисе у Чуругу и Мртве Тисе на подручју

Врбица у Ђурђеву и изградња сојеница за рекреативни риболов .
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6.4. Промоција манифестације Чурушка Регата , медијски и штампањем флајера,
минимум 1 000 комада годишње, од 2010. године..

6.5. Промовисање традиције отворених летњих, вечерњих турнира у малом фудбалу
у свим насељима општине Жабаљ и пропратити их медијски и штампањем
флајера, минимум 1 000 комада годишње, од 2010. године.

КУЛТУРА

8.5.1. Анализа сектора културе :

Почетком 1962. године основана је Народна библиотека у Жабљу, као матична
библиотека. Данас је то установа, по типу народна библиотека која задовољава
потребе корисника, са  књижницама и читаоницама у Жабљу, Чуругу, Ђурђеву и
Госпођинцима и фондом од укупно   60 000   књига.

Најбројнији корисници  библиотеке су ученици основних школа. Укупан број
запослених је 13,  a техничка опремљеност није   задовољавајућа.

Библиотека у Жабљу

Библиотека у  Жабљу функционише  у објекту  који у овом тренутку задовољава
потребе корисника. Рад се одвија у одељењима  за одрасле кори снике, за децу,
одељењу за приручни фонд и галеријском простору. Дворишни простор је такође у
функцији, али када то дозвољавају временски услови.

Књижнице и читаонице у Чуругу , Ђурђеву и Госпођинцима функционишу у
мањим просторима, који нису адекватни, ни  имовински-правно решени. Позајмно
одељење, рад са корисницима, читаонички простор, обрада књига, све се одвија у
једној већој просторији.

Споменици културе

У знак сећања на жртве рације урађен је споменик у виду цвета локвања на
Црној ћуприји, рад ликовног  уметника Владислава Рајчетића,  споменик жртвама
рације на трећој рампи у Чуругу, и споменик у центру Ђурђева. На Тиси постоји
споменик борцима Првог шајкашког партизанског одреда. У центру Жабља подигн ут је
споменик слободи. Постоји више спомен плоча у свим насељеним местима.  Спомен
плоча и биста Јована Туцакова испред Дома здравља у Чуругу, спомен плоча др
Лазара Пачуа....

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА

ДОНКТ „РОГАЉ“: Друштво за очување и неговање културних традиција „Рогаљ“
незванично је почело са радом у октобру 2008. године и тренутно броји скоро две
стотине чланова. За сада поседује само играчку секцију која је подељена у четири
групе. Друштво нема сопствене просторије, па је у плану и решавање истог .
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ДОНКТ „ПРЕЛО“ ЧУРУГ: Друштво за очување и неговање културн их традиција „Прело“
из Чуруга, правни следбеник КУД-а „Радивој Ћирпанов“, основано је у мају 2007. године
са циљем да окупи све културне вредности нашег краја, да развија интересовање и
љубав према културно-уметничком стваралаштву српског народа и националних
мањина који живе на просторима Републике Србије. Донкт „Прело“ броји око 250
чланова. Од значајних пројеката, осим многобројних наступа широм  наше земље, могу
се издвојити: манифестација Код чурушке ветрењаче, Спасовдански концерт  у  Чуругу,
и Митровдански концерт у Жабљу.

КУД „ТАРАС ШЕВЧЕНКО“ ЂУРЂЕВО : Постоји преко 60 година, негује традицију , пре
свега, Русина, али и других народа. Данас друштво броји преко 150 чланова, аматера у
разним секцијама, фолклорна, музичка, певачка, изворне певачке групе, тамбурашка и
драмска секција.

КУД „Бранислав Нушић“ Ђурђево : Друштво негује богату свесрпску традицију кроз
игру и песму. Редовно наступа на свим свечаностима и приредбама како у Ђурђеву,
тако и у околини. Данас друштво има три извођачка ансамбла и женску певачку групу,
дечји извођачки и ветерански састав. Рад друштва има и васпитну димензију.  Д еца уче
да кроз  играње и певање развијају мултикултуралност и једнакост међу људима.

КУД“ЂЕРДАН“ ГОСПОЂИНЦИ: Културно-уметничко друштво „Ђердан“ регистровано је
2009. године, а предходних годину дана  при Основној школи „Жарко Зрењанин “ у
Госпођинцима постојала је фолклорна секција из које је повећањем  броја чланова
стасало Културно-уметничко друштво „Ђердан“. Броји 90 чланова   распоређених  у
четири играчке групе.

ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ЛЕПТИР  БЕЛИХ КРИЛА“

Намера оснивача је била да паралелно са Фондом делује  хуманитарна Ликовна
колонија која ће омогућити да се од продаје слика насталих у Ликовној колонији Фонд
материјално помогне и тиме остваре зацртани циљеви - награде најбољим студентима
Медицинског факултета. До данас одржано је 12 колонија и колонија је добила
интернационални  карактер.

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ЂУРЂЕВО : Месеца августа 2001. године почела је са радом
ликовна колонија Ђурђево на иницијативу групе грађана, поклоника ликовне уметности.
Предвођени сликарима Владимиром Дорокхази и Татјаном Перовић . Досадашњи рад
колоније подржаван је од главног покровитеља општине Жабаљ.

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „КОД СТЕВАНА БОДНАРОВА“ ГОСПОЂИНЦИ: У
Госпођинцима је 17. новембра 2000. године основана   Ликовна секција „Стеван
Боднаров“. Одржавање колоније омогућено је из средстава општине Жабаљ, Месне
заједнице Госпођинци, једног броја спонзора као и по штоваоца ликовног дела Стевана
Боднарова. Ликовно стваралаштво Стевана Боднарова заузима истакнуто место у
свеопштој ликовној уметности и култури. Сачинио је бројне портрете, бисте и скулптуре
културних радника и револуционара, као и друга сликарска дела која се налазе у
музејима, галеријама и приватним збиркама.
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ЕТНО  ФЕСТИВАЛ

МЕЂУНАРОДНИ ЕТНО ФЕСТИВАЛ ФОТОГРАФИЈЕ И ФИЛМА „ПАУНОВО ПЕРО“
ГОСПОЂИНЦИ

Међународни етно фестивал „Пауново перо“ одржава се у Госпођинцима
почевши од 1997. године.  До сада је одрж ано 11 фестивала, увек у холу Основне
школе „Жарко Зрењанин“. Организатор фестивала је Културно -историјско друштво
„Пчеса“ из Новог Сада, а суорганизатори Месна заједница Госпођинци, Основна школа
„Жарко Зрењанин“ и општина Жабаљ.

Основна тема фестивала поклапа се са годишњом темом Пчесине књиге из
едиције Културно-историјска баштина Војводине. Жирији су међународни, један за
фотографију, други за документарни филм. По броју учешћа у раду жирија и улози
селектора на првом месту су Раша Попов и Милорад П утник (девет пута). Одмах иза
њих је Бела Дуранци.

ХОРСКО ПЕВАЊЕ

МЕШОВИТИ ХОР „ПАСТОРАЛА“ ЖАБАЉ : Основан је 1997. године. Иницијатори
оснивања су били сами певачи, љубитељи хорског певања, који су као основци  под
стручним руководством Гизеле Бенц били победници покрајинског фестивала у
Сомбору, а на „Младинском  певском фестивалу“ у Цељу прославили хорско певање
овог поднебља.

ХОР „ РОЗАНОВ“ЂУРЂЕВО: Хор „Розанов“ из Ђурђева негује духовну музику.
Учествовали су на многим фестивалима у земљи и иностра нству и тамо показали висок
квалитет хорског певања.

КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО

Књижевним стваралаштвом на подручју општине Жабаљ баве се Радомир и
Дубравка Миљојковић, Љубица Отић, Михаил Холошњај, Марија Рамач-Сегеди,
Миленко Рајић, Сања Париповић, Зоран Боснић, Светозар Казимир, Драган Јанковић и
други. Својим стваралаштвом негују савремену поезију и прозу.

8.5.2. Дефинисање проблема и дијагноза стања у култури:

На основу SWOT анализе сектора културе 23, дефинисана је дијагноза стања и утврђени
су следећи проблеми:

 објекти у којима се одвија култура су руинирани и недовољног капацитета за
потребе  корисника

 недостатак стручних људи  у институцијама културе – која је последица лоше
политике запошљавања у претходном периоду

 непрепознавање вредности Спомен завичајне збирке, потеса око збирке и
споменика културе као потенцијала за едукацију младих

 проблем финансирања манифестација

23 Свот анализа сектора културе, анекс 12
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 недовољна координација и сарадња међу организаторима јавне делатности
(поклапају се термини)

 Неадекватна промоција културног блага

8.5.3. Закључак:

Решавањем проблема  везаних за имовинско -правне односе за објекте
културе  могло би се конкурисати за средства не само на локалном нивоу, него и
шире.  Недостатак простора треба планирати пројектима  уса глашеним са
културним потребама. Тиме би се створили услови за боље представљање
сопствених  културних садржаја, а и програма из других средина. Иницијатива за
решавање ових проблема мора кренути од  корисника простора и локалне
самоуправе.

Проблем кадрова у култури треба решавати  у сарадњи са људима који се
баве стваралаштвом, и свима онима који су заинтересовани  за културу.

8.5.4. Стратешке препоруке :

 Стварање и афирмисање система вредности грађанског друштва
 Увођење принципа демократије у креирању концепта културне политике уз

поштовање мултикултуралности и мултиетичности .
 Професионално усавршавање посленика културе у смислу међународне

културне сарадње.
 Боља сарадња између посленика културе на локалном, покрајинском и

републичком нивоу.
 Решавање имовинско-правних односа и унапређење про сторно техничких

капацитета  у свим објектима и стварање услова за изградњу нових.

 Ускладити финансијске планове корисника буџетских средстава са
потребама корисника средстава и буџетом на годишњем нивоу.

8.5.5. Специфични циљеви :

1. Очување културног наслеђа  општине Жабаљ - спомен обележје на „Црној
ћуприји“ и свих споменика и спомен обележја у сва 4 насеља општине

2. Афирмација  свеукупног  културног блага  општине Жаба љ
3. Довести у функционално стање спомен збирку на Тиси (3 објекта)

8.5.6. Специфични задаци 24:

1.1. Спомен обележје жртвама рације на Тиси , рад уметника Владислава Рајчетића,
ревитализовати, уписати имена жртава на плоче и уредити околни простор до
краја 2010. године.

24 Акциони план сектора културе, анекс 13
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1.2. Сва спомен обележја и споменике културе на подручју општине Жабаљ
заштитити у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе до краја 2011.
године.

1.3. Сваке године штампати рекламни материјал у виду флајера минимум 1 000
примерака годишње, од 2010. године, чиме би се едуковало грађанство о
културним вредностима грђевински х објеката и просторних целина - паркова,
платоа...

1.4. Почев од 2011. године, једном годишње организовати музејске радионице,
манифестацију „Ноћ   музеја“, и сталну поставку „Музеј на отвореном“ .

2.1. Решити  имовинско-правне односе за биоскопске  сал е  у сва четири места
општине до краја 2014. године.

2.2. Адаптирати и прилагодити биоскопске сале у сва четири места до краја 2014.
године према потребама грађана.

2.3. Организовати у сва 4 насеља општине  минум 4 концерта годишње – наступ КУД-
а, музичких састава, позоришних представа од 2012 . године.

2.4. Организовати тематске пројекције филмова (борба против наркоманије,
алкохолизма, малолетничке деликвенције.. .) минимум 4 пута годишње, од 2012.
године.

2.5. Решити имовинско-правне односе књижница и читаоница у Чуругу до краја 2012.
године и  Ђурђеву до краја 2014. године.

2.6. Организовати сајам књига на општинском нивоу, једном годишње за свако
насељено место у сарадњи са издавачким кућама од 2010. године.

3.1. Културне активности спроводити подједн ако на територије општине, учествовати
на фестивалима и манифестацијама  у ширем окружењу, и по могућности у
оквиру међународне културне сарадње једанпут годишње за свак у област
(неговање културне традиције, позориште, писана реч и ликовно стваралаштво) ,
почев од 2010. године.

3.2. Радити на сакупљању материјала за монографију Жабља и Госпођинаца од
2010. године.

4.1. Решити имовинско-правне односе за сва три објекта спомен збирке на Тиси до
краја 2010. године

4.2. Одржавање зелених површина и прилаза споменицима на Тиси и спомен збирци
у континуитету током целе године .

4.3. Урадити све потребне грађевинске радове до краја 2012. године ради довођења
сва три објеката на Тиси у фунционално стање.

5.4. Каталошки обрадити етнолошку збирку, археолошку, нумизматичку, збирку о
борби бораца шајкашко-партизанског одреда и остале не класиране експонате
до краја 2011. године.

5.5. Штампаним материјалом у виду флајера минимум 1 000 примерака годишње,
обрадити експонате за грађанство, од 2010. године.

5.6. Писмено обавестити и позвати љ уде који се не налазе у инстутуцијама културе
или културним удружењима, а познаваоци су културе да учествују у прављењу
годишњих планова и програма у оквиру културе од 2010. године.

3.1. Садржај културних програма да буде такав да су заступљене све  нације са
територије општине Жабаљ.

3.2. Организовати најмање два пута годишње заједничке концерте и књижевне
вечери, српске, русинске, ромске и других националности , од 2010.године.
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8.6. ЗДРАВСТВО

8.6.1. Анализа стања сектора здравства :

Дом здравља је организован територи јално по насељима са радним јединицама
- здравственим станицама, а струковно по службама.

У Дому здравља пружају се услуге примарне здравствене заштите у оквиру
службе опште медицине, диспанзера за здравствену заштиту жена, диспанзера за
здравствену заштиту деце и омладине, стоматолошке здравствене заштите,
лабораторијску, радиолошку, ултразвучну и ЕМГ дијагностику, а организован је рад
специјалистичких служби из интерне медицине, пнеумофтизиологије, офталмологије,
неуропсихијатрије и физијатрије са рехаб илитацијом.

Територијална организација Дома здравља по месним заједницама обавља своју
делатност кроз организован сменски рад у својим здравственим станицама у којима су
организоване следеће службе :

 Служба опште медицине, обезбеђује у радним јед иницама Чуруг и Жабаљ, због
величине насеља, непрекидну здравствену заштиту кроз организацију сменског
рада лекара и мединског срадника (медицинске сестре).

 У друга два насеља, Ђурђеву и Госпођинцима служба је организована у две
дневне смене.

 Поливелентна патронажа је организована у оквиру службе опште медицине

 обавља се у дневној смени у свим радним јединицама .

 Служба за стоматолошку здравствену заштиту. У оквиру те службе постоји
специјалистичка обрада пацијената из превентивне стоматологије, ортопедије
вилица и протетике а поливалентна стоматолошка заштита организована је у
свим радним јединицама.

 Специјалистичке службе су у већини организоване у централној установи у
Жабљу, а поједине у свим радним јединицама, здравственим станицама
(педијатрија), у з.с. Чуруг педијатрија и физијатрија .

 Служба за промет лекова.
 Немедицинска служба правно-административна служба (заједничке службе).

У Дому здравља до 31.12.2008. г. укупно је засновало радни однос 155 радника. Од
тога 143 радника је потписало уговор о р аду на неодређено, а 12 радника на одређено
радно време.
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Табела број 5: Приказ услуга по службама:
Служба опште медицине 110.109

Кућне посете 3.287

Медицински сарадници (техничари ) 2.202

Превентивних услуга 106.717

Поливалентна патронажа 5.610

Служба за лабораторијску биохемију 152.174

Стоматолошка служба одраслих 24.050

Стоматолошка служба деце 3.871

АТД  диспанзер 35.020

РТГ  дијагностика 57.488

Диспанзер за заштиту жена 10.966

Специјалистичке амбуланте за интернистичку медицину 8. 980

Офталмологија 14.731

Неуропсихијатрија 3.513

Медицину рада и диспанзер за фификалну медицину и
рехабилитацију

7.357

Најчешћи узрок смрти наших суграђана су : кардиоваскуларне бол ести, болести
органа за дисање и малигне болести.

У току 2008. године у оквиру свих служби Дома здравља Жабаљ постављено је
60.079 дијагноза и утврђена најучесталија оболења :

 од   болести органа за дисање ------------------ 9.856

 од   болести кардиоваскуларног система ---- 4.848

 од   болести коштано-мишићног система ----- 3.080

 од   болести мокраћно-полног система -------- 1.936

 од   болести органа за варење ------------------- 1.980
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8.6.2. Дефинисање проблема и дијагноза стања у
здравству:

На основу SWOT анализе сектора здравства25, дефинисана је дијагноза стања и
утврђени су следећи проблеми:

Основни проблем Дома здравља Жабаљ је у урушавању просторно -техничког
стандарда имајући у виду оснивање и развој специјалистичких служби, тако да се као
примарни проблем појавио недостатак професионалног простора са пратећим
техничким стандардом у опреми.

Следи проблем хигијенско-епидемиолошких и санитарних услова у поједи ним
радним јединицама. Један од детаља је и радна одећа и обућа и правилн а примена
средства заштите на раду итд.

У систему Дома здравља Жабаљ већ дужи низ година нису улага на средства за
задовољење елементарних просторн -техничких услова за рад.

Критична ситуација што се тиче професионално -пословног и техничког
стандарда за минимум услова за рад је у централној установи у Жабљу и здравственој
станици Ђурђево. Нешто повољнија ситуација што се тиче просторно -техничког услова
за рад је у здравственој станици Чуруг, а  најмање просторно-техничких проблема има
здравствена станица Госпођинци. Поред поменутих проблема посебан статус имају
кадровски и организациони проблеми у Дому здравља.

8.6.3. Закључак:

Сматра се да у циљу побољшања примарне здравствене заштите пацијената
приоритет има решавање професионалних, просторних и технички х стандарда и
ефикасна организација служби, у складу са финансијским могућностима оснивача и
минисатрства здравља.

8.6.4. Стратешке препоруке :

1. Формирање реалних просторно -техничких стандарда и њихова
имплементација.

2. Валоризација простора и осавремињавање организацаије рада служби
ради подизања дијагностико терапијског нивоа у оквиру система
примарне здравствене заштиете и постојећих специјалистичких
служби.

3. Континуирана сарадња са локалном самоуправом .

25 Свот анализа сектора здравства, анекс



Стратегија развоја општине Жабаљ

- 82 -

4. Професионално усавршавање лекара и сарадника и њихово упознавање
са новим дијагностичким и терапијским иновацијама у систему примарне
здравствене заштите.

5. Развој здравственог туризма на обали „Старе Тисе“ у Чуругу .

6. Развој  маркетинга у здравству .

8.6.5. Специфични циљеви :

1. Формирање простора техничких капацитета у складу са прописаним
стандардимаву свим радним јединицама општине Жабаљ

2. Валоризација рада просторно техничких капацитета и валоризација
професионалних стандарда кроз ефикасну организацију рада лекара и њихових
сарадника
3. Унапређење система здравствене заштите кроз активнију улогу локалне

самоуправе у виду информисања становништва и институционализације
система здравствене заштите

8.6.6. Специфични задаци26:

1.1. Повећати телефонски капацитет, за минимум још један телефонски прикључак у
насељима Чуруг, Ђурђево и Госпођинци до краја 2010. године.

1.2. Реализација безбедног прилаза и паркинг простора у радним јединицама Чуруг,
Ђурђево, Госпођинци до краја 2010. године.

1.3     Извршити замену застареле неонске расвете у здравст ственој станици у Чуругу, и
као минимум техничких услова за рад извршити инсталирање савременог
система расвете до краја 2010. године.

1.4 . Замена свих прозора у радним јединицама Чуруг, Ђурђево, Госпођинци,
минимум једна радна јединица до краја 2011. године.

1.5. Реализовати климатизацију објеката у радним јединицама Чуруг, Ђур ђево и
Госпођинци, минимум једна радна јединица до краја 2010. године.

1.6. Постављање видео надзора и безбедносне заштите до краја 2010. године у
радним јединицама Чуруг, Ђурђево и Госпођ инци.

1.7. Стандардизација електронске обраде података и повезивање радних јединица
Чуруг, Ђурђево и Госпођинци са електронск им центром у Жабљу до краја 2011 .
године.

1.8 Замена кровног покривача на целом објекту радне јединице у Чуругу до краја
2012. године.

1.9 Санација подрумске просторије радне јединице у Чуругу до краја 2012. године.
1.10 Инсталирање поузданог алтернативног система за напајање електричном

енергијом свих радних јединица сто подразумева обезбеђивање минимум једног
агрегата од 20 кw за сваку радну јединицу Дома здравља Жабаљ до краја 2011 .
године.

1.11 Изградња новог објекта и реконструкција постојећих, у минимуму од 1 000 м2 у
Ђурђеву и Жабљу до краја 2014. године.

26 Акциони план сектора здравства, анекс 19
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1.12 Замена дотрајале професионалне опреме са потпуно новом супериорнијом,
набавка пратеће лабораторијске и дијагностичке опреме до краја 2014. године.

1.13 Обезбедити опрему за одржавање хигијенског минимума у свим радним
јединицама до краја 2010. године.

1.14 Замена старог и не безбедног возног парка са новим стандардним возилима,
минимум једно возило за сваку радну јединицу Д ома здравља Жабаљ, до краја
2014. године.

2.1 Формирање квалитетног система рада на принципу изабраног лекара до краја 2010.
године.

2.2 До краја 2014. године формирати савремен и ефикасан систем рада служби
примарне здравствене заштите за насеља оваквог типа по максималним
професионалним стандардима у оквиру реалних материјалних могућности
оснивача и министарства здравља, што подразумева и сагледавање објективних
могућности за формирање одговарјућих специјалистичких служби .

3.1. Формирање стручног тима са циљем унапређења сарадње са ор ганима
општинске управе у области здравства до караја 2011. години.

Општинска управа
Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички

неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права,
обавеза и правних интереса. Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и
делотворно остваривање њихових права и правних интереса, да им пружи потребне
податке и обавештења, да сарађује са њима и поштује личност и достојанство грађана.

Општинска управа:

1. Припрема одлуке, прописе и друге опште и пјединачне акте које доноси
Скупштина, Председник општине и Општинско веће;

2. Извршава одлуке, прописе и друге опште акте Скупштине, Председника и
Општинског већа;

3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из
надлежности општине;

4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других
општих аката Скупштине;

5. Изврашава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Председник

општине и Општинско веће.
Општинском управом руководи начелник општинске упра ве, а послови општинске
управе, у складу са одредбама Одлуке о општинској управи и општим начелима за
унутрашњу организацију, обављју се у оквиру следећих унутрашњих организационих
јединица:

1. Служба за општу управу и друштвене делатности
2. Службе за урбанизам, стамбенo -комуналне послове и заштиту живо тне

средине
3. Службе за финансије, економију и привреду
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4. Службе за заједничке стручне послове
5. Службе за помоћно-техничке послове.

Ради обаљања појединих сродних или истих , међусобно повезаних, послова, у оквиру
унутрашњих организационих јединица, образују се групе, као уже организационе
јединице, и то:

1. У служби за општу управу и друштвене делатности образују се:
-Група за поверене послове

2. У служби за урбанизам стамбено -комуналне послове и заштиту животне
средине образују се:
- Група за инспекцијске послове

3. У служби за финансије, економију и привреду образују се:
- Група за буџет
- Група за рачуноводство
- Група за трезор
- Група за привреду
- Група за локалну пореску администрацију

Службама руководе шефови служби које постав ља начелник општинске управе
на мандатни период од четири године. Групама руководе шефов и група које поставља
начелник општинске управе на мандатни период од четири године.

У општинској управи је запослено 85 лица.

Табела : Запослени према стручној спреми

I II III IV VI VII-1

1 8 6 31 16 23

Општинска управа пролази кроз фазу рационализације запослених и
организације рада, у складу са реформом државне управе у целини .

У циљу фискалне децентрализације, у оквиру Службе за финансије, економију и
привреду, формирана је Група за Локалну пореску адм инистрацију.

Група за ЛПА формирана је почетком 2009. године.

Група за Локалну пореску администрацију утврђује, наплаћује и контролише
локалне јавне приходе. Изворни приходи јединице локалне самоуправе су: порез на
имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
локалне административне таксе, локалне комуналне таксе, боравишна такса; накнада
за коришћење грађевинског земљишта; накнада за уређивање грађевинског земљишта;
накнада за аштиту и унапређивање животне средине, приходи по основу
самодоприноса, приходи од концесионе накнаде за обављање комуналних делатности
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и приходи од других концесионих послова, које јединица локалне самоуправе закључи у
складу са законом.

На бази SWOT анализа општинске управе, дошло се до следећег:

Дефинисање проблема и дијагноза стања

1. Неадекватна организација општинске управе.

2. Пријемне канцеларије нису доступне грађанима у послеподневним часовима (нпр.
до 17 часова).

3. Низак проценат наплативости локалних прихода у 2009. години, што је узрок
кашњења са почетком рада локалне пореске администрације.

4. Непостојање развојеног система мотивације запослених у општинској управи.

Закључак

Рационализацијом броја запослених и побољшањем система награђивања
запослених, као и стварањем неопходних услова за развој е -управе, омогућиће се
повећање степена ефикасности и транспарентности рада оштинске управе, као и
доступност информација грађанима и привредним субјектима, у право време и на
правом месту.

Стратешке препоруке

1. Рационализација броја запослених и организација ра да, у складу са реформом
државне управе

2. Унапређење рада служби у оквиру општинске управе

3. Подстицање развоја е-управе

4. Општинска управа - „Сервис грађана“

5. Мотивисање  запослених, увођење система бодовања рада запослених

Стратешки циљеви

1. Повећати ефикасност у раду општинске управе, бољим искоришћењем људских
ресурса, укључујући и смањење запослених

2.1. Повећање процента наплативости изворних прихода јединице локалне самоуправе

2.2. Унапредити рад инспеккцијских службе

2.3. Подстицати рад са младима

3. Створити адекватне услове за развој е -управе

4. Формирање Услужног центра
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Специфични задаци

1.1. До краја 2009. године, смањити број запослених (минимум 10% од укупног
броја запослених), у оквиру општинске управе, исплаћивањем новчаних
надокнада за запослене који добровољно напусте радна места.

2.1.1. У току 2010. године, повећати наплативост изворних прихода јединице
локалне самоуправе за минимум 10%.

2.1.2. До краја 2010. године, интензивирати рад запослених у оквиру испекцијских
служби.

2.1.3. Формирати канцеларију за младе до краја 2010. године.

3.1.1. Израдити нови сајт општине Жабаљ, до краја 2010. године.

3.1.2. У  току 2010. године извршити умрежавање месних канцеларија са
општином Жабаљ како би се омогућило доступност информација
грађанима на брз и ефикасан начин.

4.1.   До краја 2010. формирати Услужни центар, ради пружања квалитетнијих
услуга грађанима општине Жабаљ.

Поглавље 9: Аранжмани за примену

Аранжмане за примену Стратегије развоја општине Жабаљ представља
локална структура и процедуре које ће се осигурати успешно управљање стратешком
развојем и успешно спровођење Стратегије развоја, односно реализација  акционих
планова:

1. Структура за управљање процесом примене Стратегије развоја општине Жабаљ,
представљају је следећи органи и тела општине:

 Скупштина општине Жабаљ - која разматра и усваја Стратегију развоја општине
Жабаљ и годишње акционе планове и у сарадњи са председником општине
обезбеђује предвиђена, одговарајућа и сразмерна средства из буџета за
реализацију  акционих планова. Скупштина општине Жабаљ, најмање једном
годишње разматра извештај о примени С тратегије развоја општине Жабаљ,
извештај  о постигнутим резултатима и врши ажурирање С тратегије развоја.

Скупштина општине Жабаљ одређује састав комисије за Стратешки развој
стратегије општине Жабаљ, именује чла нове - представнике свих сектора.

 Председник општине- руководи управљањем стратегијом и координира систем
имплементације

 Општински Савет за имплементацију Стратегије развоја општине Жабаљ –
испитује, дефинише  и предлаже стратешке приоритете у реализацији акционих
планова. Комисија за развој стратегије утврђује предлоге годишњих акционих
планова и у сарадњи са надлежним институцијама, организацијама, општинским
службама, приватним и цивилним сектором утврђује износе потребних
средстава за њихову реализацију .

Општински Савет координише израду и примену општинске Стратегије развоја
општине Жабаљ, и одговорна је спровођење процеса уз стручну помоћ Службе
за општу управу и друштвене делатности општине Жабаљ.
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Општински Савет за имплементацију стратегије развоја о пштине Жабаљ
најмање једном годишње извештава Скупштину општину Жабаљ о постигнутим
резултатима, и предлаже евентуалне измене у Стратегији развоја.

Општински Савет за иммплементацију стратегије редовно консултује и
информише јавност о процесу примене Страт егије развоја и обезбеђује
транспарентност у раду.

Пратеће службе и организације које обезбеђују адекватан рад структура
управљања Стратегијом социјалне заштите су:

 Служба за општу управу и друштвене делатности

 Служба за буџет и трезор

2. Оперативна структура за примену Стратегије

Оперативну структуру представљају сви потенцијални актери у процесу реализације
Стратегије развоја који су стручни и оспособљени да реализују предвиђене програме и
пружају услуге професионално, благовремено, исплативо и транспарентн о.

У оперативне  структуре су укључени актери који ће релизовати Стретегију развоја
Општине Жабаљ, и то:

 Општинска управа са службама:

1. Служба за општу управу и друштвене делатности
2. Службе за урбанизам, стамбенo-комуналне послове и заштиту животне средин е
3. Службе за финансије, економију и привреду
4. Службе за заједничке стручне послове
5. Службе за помоћно-техничке послове

 Образовне установе (предшколско, основно и средње образовање)

 Месне заједнице општиине Жабаљ-Жабаљ, Чуруг, Ђурђево, Госпођинци

 Удружења грађана (НВО)

 Дом здравља Жабаљ

 Национална служба за запошљавање

 Канцеларија за рурални развој

 Туристичка организација општине Жабаљ

 Приватни сектор

 Остали актери

Треба нагласити да се листа не ограничава на само наведене институције и
организације, него се принцип подстицања плуралитета пружалаца услуга константно
јача и тежи се ка повећењу броја актера опер ативне структуре у реализацији С тратегије
развоја.

Такође, наглашава се потреба да се  постојеће регионалне и ме ђуопштинске
структуре за примену Стратегије јачају и подстичу ради задовољења потреба што већег
броја грађана, али и рационалног коришћења расположивих ресурса.
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Поглавље 10: Ресурси потребни за имплементацију Стратегије
Ресурси потребни за имплементацију Стра тегије развоја општине Жабаљ се

односе на расположиве ресурсе:

ЉУДСКИ РЕСУРСИ - односе се на стручне раднике и сараднике различитих профила
који раде и пружају услуге у оквиру институција, локалних структура власти, месних
заједница, невладиних организација . Људске  ресурсе је  потребно  јачати  примарно
тако што ће се локална самоуправа отврити према свим стручњацима  из заједнице,
стимулисати њихово ангажовање. Формирање тима за писање пројекат, или
канцеларије за развој  могу бити врло корисни механизми.

МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ - односе се на постојеће објекте са уређеном
инфраструктуром и опремом којом располажу . У овој области, потребно је приступити
рационалном , ефикасном коришћењу свих расположивих материјалних ресурса по
принципима доброг домаћинског управљања и тако додатно вал оризовати њихову
вредност.

ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ - представљају средства из републичког, покрајинског и
локалног буџета, као и средства донатора. У овом делу потребно је јачати локалне
капацитете да привуку средстав изван зајенице, како донаторска, тако и инвестициона.

УПРАВЉАЧКИ РЕСУРСИ - професионални капацитети за партнерства и важећи
закони и други прописи. Овде је посебно  важно развијати  локалне капацитете за
управљање променама и управљање пројектима, примарно по  ЕУ процедурама.

Поглавље 11: План праћења и оцене успешности
Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације ) спровођења

Стратегије развоја општине Жабаљ јесте увид у донамику и обим којом се Стратегија
спроводи. . Редовно праћење напретка се спроводи у сврху побољшања ефик асности
Стратегије.

Мониторинг (систематско и редовно праћење реализације С тратегије) ће се
спроводити континуирано током пружања планираних услуга, у периоду од 2009. до
2014. године.

Евалуација (оцена успешности) ће се вршити периодично, по завршетку
одређених фаза имплементације Стратегије. Успешност целовите С тратегије ће се
оцењивати једном годишње, а извештај ће се подносити Скупштини општине и јавности
на увид, разматрање и евентуално кориговање. Финална евалуација ће се обавити на
крају 2014. године.

Предмет мониторинга и евалуације представља ц еловито сагледавање
испуњења активности, специфичних задатака и циљ ева, стратешких циљева и мисије.
Целовито сагледавање испуњења активности ће се обавити:

1. праћењем процеса имплементације,
2. праћењем исхода активности,
3. проценом напретка у остваривању циља и
4. проценом утицаја Стратегије развоја на квалитет живота грађана
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Индикатори успешности се одређују на нивоу сваког специфичног задатка,
комбиновањем квалитативних индикатора (интервју, упитници, анкете, скале процене) и
квантитативних индикатора.

Носиоци процеса мониторинга и евалуације: Координатор активности
мониторинга и евалуације је  Комисија, уз стручну помоћ Покрајинског секретаријата за
локалну самоуправу и међуопшштински сарадњу.

Основну сврху праћења  и оцењивања успешности јесте коришћење њихових
резултата што представља најбољу проверу реализације Стратегије развоја, из чега
произилази и могућност кориговања циљева и задатака уколико се процени потребним.
Мониторинг-извештаји се сваке године сачиња вају и презентују Скупштини општине и
јавности на увид и разматрање.

Поглавље 12: План комуникације - представљања у јавности
Ово поглавље се односи се на све фазе израде и имплементације Стратегије развоја

уз поштовање принципа партиципативности и јед накости.

Циљ предвиђених мера овог дела Стратегије развоја су:
 информисање свих актера у процесу
 мобилисање свих људских и мареријалних ресурса
 покретање на акцију свих одговорних друштвених чинилаца.

Интервјуи и новински чланци Савета о уласку општине у процес реализације
Стратегије развоја општине, најава процеса, истицање кључних разлога и очекиваних
резултата, конференција за штампу, емисија на локалном радију, израда сајта , само су
неки од иницијалних елемната промоције процеса планирања.


